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1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento do Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género para o exercício de 2010
(C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género 
relativas ao exercício de 2010,

– Atendendo ao relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas do 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género relativas ao exercício de 2010, 
acompanhado das respostas do Instituto1,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1922/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que cria um Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género3, nomeadamente o artigo 14.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias4, nomeadamente o artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2012),

1. … quitação ao Diretor do Instituto Europeu para a Igualdade de Género pela execução do 
orçamento do Instituto para o exercício de 2010;

2. Regista as suas observações na resolução que se segue;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, e a resolução que desta
constitui parte integrante, ao Diretor do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, ao 

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 173.
2 JO L 248 de16.9.2002, p. 1.
3 JO L 403 de 30 12.2006, p. 9.
4 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva 
publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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2. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o encerramento das contas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género 
relativas ao exercício de 2010
(C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género 
relativas ao exercício de 2010,

– Atendendo ao relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas do 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género relativas ao exercício de 2010, 
acompanhado das respostas do Instituto1,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1922/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que cria um Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género3, nomeadamente o artigo 14.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias4, nomeadamente o artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2012),

1. … o encerramento das contas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género relativas 
ao exercício de 2010;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor do Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, 
bem como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 173.
2 JO L 248 de16.9.2002, p. 1.
3 JO L 403 de 30.12.2006, p. 9.
4 JO L 357, de 31.12.2002, p. 72.
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3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante da sua Decisão de quitação 
pela execução do orçamento do Instituto Europeu para a Igualdade de Género para o 
exercício de 2010
(C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género 
relativas ao exercício de 2010,

– Atendendo ao relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas do 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género relativas ao exercício de 2010, 
acompanhado das respostas do Instituto1,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1922/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que cria um Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género3, nomeadamente o artigo 14.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185º do Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho e, 4, 
nomeadamente, o artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2012),

A. Considerando que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género foi criado com base no 
Regulamento (CE) n.º 1922/2006, de 20 de dezembro de 2006, e obteve a sua 
independência em 15 de junho de 2010,

B. Considerando que o Tribunal de Contas afirmou ter obtido uma garantia suficiente de que 
as contas anuais relativas ao exercício de 2010 são fiáveis e de que as operações 

                                                                                                                                                  
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 173.
2 JO L 248 de16.9.2002, p. 1.
3 JO L 403 de 30.12.2006, p. 9.
4 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.



PR\881262PT.doc 7/9 PE474.070v01-00

PT

subjacentes são legais e regulares,

C. Considerando que o orçamento geral do Instituto para o ano 2010 foi de 6 500 000 euros; 
considerando que o orçamento do Instituto é financiado na sua totalidade pela 
contribuição da União,

Gestão orçamental e financeira

1. Constata que foi concedida autonomia administrativa e financeira ao Instituto em 15 de 
junho de 2010;

2. Verifica, através do Relatório Anual de Atividades do Instituto que, de 1 de janeiro a 15 
de junho de 2010, a DG EMPL, a Direção-Geral que tutela o Instituto, teve a seu cargo 
a gestão financeira em nome do Instituto, nomeadamente as despesas administrativas e 
de pessoal, e que, durante este período, a DG EMPL efetuou pagamentos no montante 
total de 846 876,91 euros;

3. Toma nota das observações no relatório acima mencionado de que, no intervalo de 
tempo limitado de seis meses após a adoção do Programa de Trabalho Anual para 2011, 
e adquirindo independência administrativa e financeira, o Instituto registou uma 
execução orçamental de 65 % em dotações para autorizações e de 26 % em dotações 
para pagamentos; convida o Instituto a tomar medidas imediatas para assegurar no 
futuro uma taxa de execução orçamental satisfatória;

4. Constata, através do Relatório Anual de Atividades, que, na sequência da revisão do 
projeto de orçamento para 2010, o Conselho de Administração do Instituto realçou dois 
desequilíbrios orçamentais que perfazem um total de 415 000 euros:

- um desequilíbrio orçamental de 195 000 euros no Título II, relacionado com o 
subconsumo em matéria de despesas de arrendamento, visto que o Governo 
lituano suportou as despesas de arrendamento das instalações do Instituto na 
Lituânia durante os dois primeiros anos da sua atividade;

- um desequilíbrio orçamental de 220 000 euros no Título III, que se deve ao 
subconsumo esperado em matéria de despesas de funcionamento;

Constata que em outubro de 2010 o Conselho de Administração decidiu não afetar 
esses fundos congelados ao Instituto; solicita ao Instituto que informe a autoridade de 
quitação acerca das medidas tomadas relativamente a esses fundos congelados;

Contabilidade

5. Verifica que em 2010 o Instituto definiu as responsabilidades dos intervenientes 
financeiros para os membros do pessoal e criou circuitos financeiros para autorizações; 
constata ainda que o Instituto nomeou todos os intervenientes financeiros definindo as 
suas funções e responsabilidades até ao final de 2010;

6. Constata, através do Relatório Anual de Atividades, que o Diretor do Instituto delegou o 
poder de gestor orçamental no chefe da administração até um máximo de 500 000 euros 
para os Títulos I e II e limitado a um ano para o Título III; constata ainda que foi 
nomeado um contabilista de reserva;
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7. Verifica, através do relatório acima mencionado, que, até ao final de 2010, existiam e 
estavam a ser implementados procedimentos nas seguintes áreas administrativas das 
deslocações em serviço, gestão de queixas, perguntas e respostas sobre contratação 
pública, IVA, contabilidade de qualidade, conciliação de dados bancários, 
processamento dos pagamentos, autorizações e pagamentos, e que foram criados e 
implementados uma política de telecomunicações e um quadro de registo de 
documentação;

Contratos públicos

8. Observa que, durante o período objeto do relatório, foram realizados 63 concursos 
públicos e assinados os contratos de prestação dos serviços adjudicados; constata que o 
montante total contratado foi de 1 974 626 euros;

9. Verifica, através do Relatório Anual de Atividades, que surgiram duas grandes 
dificuldades durante o processo de contratação pública:

- o intervalo de tempo disponível para aplicar um procedimento de contratação 
pública revelou-se extremamente reduzido e colocou em risco a realização dos 
estudos previstos e o respetivo orçamento;

- a insuficiência de apoio qualificado à unidade operacional, na qual a maioria 
do pessoal tinha pouco ou nenhum conhecimento acerca dos procedimentos de 
contratação pública;

Como resultado, estas complicações criaram determinados atrasos e alguns 
procedimentos de adjudicação tiveram de ser cancelados, o que, consequentemente, 
levou a que a maioria das autorizações orçamentais tivesse de transitar para 2011; por 
conseguinte, exorta o Instituto a melhorar a situação e a informar a autoridade de 
quitação acerca das medidas tomadas;

10. Constata ainda que 85 % dos contratos adjudicados, correspondentes a 1 628 122 euros, 
estavam relacionados com serviços de apoio a atividades operacionais. Os restantes 
292 504 euros (15 %) foram destinados a bens e serviços adjudicados para apoio a 
atividades administrativas;

Recursos humanos

11. Regista as observações contidas no Relatório Anual de Atividades de que o Instituto 
recrutou 23 agentes temporários e 6 agentes contratados e que atingiu 92,3 % da meta 
do seu quadro de pessoal;

Desempenho

12. Assinala que o artigo 20.º do Regulamento do Instituto exige que este efetue uma 
avaliação externa independente das atividades realizadas até 18 de janeiro de 2010; 
regista, através do Relatório Anual de Atividades, que o Conselho de Administração 
adiou a avaliação ex-post uma vez que o Instituto não se encontrava operacional em 19 
de janeiro de 2010, mas decidiu realizar uma avaliação ex-ante em 2010 e uma 
avaliação intercalar até 2013; solicita ao Instituto que comunique imediatamente os 
resultados da avaliação ex-ante à autoridade de quitação;
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13. Regista que o Instituto, apoiado pela DG EMPL, apresentou em dezembro de 2010 
especificações para a «Segunda avaliação ex-ante do IEIG centrada nas operações e nos 
objetivos específicos do Instituto»;

14. Exorta o Instituto a informar a autoridade de quitação relativamente à realização dessas 
avaliações e às respetivas conclusões;

Localização

15. Constata, através do Relatório Anual de Atividades do Instituto, que em 1 de março de 
2010 os membros do pessoal do Instituto foram deslocados das suas instalações 
temporárias em Bruxelas para a sede permanente do Instituto em Vílnius, na Lituânia;

Auditoria interna

16. É informado pelo Instituto de que a primeira auditoria por parte do Serviço de Auditoria 
Interna será realizada um 2012;

17. Verifica, através do Relatório Anual de Atividades, que o OLAF visitou o Instituto e 
ministrou uma primeira sessão de formação ao pessoal sobre princípios de auditoria e 
normas de controlo interno em novembro de 2010; reconhece, além disso, que foi 
elaborado em 2010 um acordo de cooperação entre o OLAF e o Instituto e que a sua 
adoção por parte do Conselho de Administração do Instituto foi marcada para o 
primeiro trimestre de 2011;

°

° °

18. Remete, no respeitante às demais observações de natureza transversal que acompanham 
a sua decisão de quitação, para a sua resolução de… de 2012, sobre o desempenho, a 
gestão financeira e o controlo das agências.


