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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства първия доклад на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейски институт за равенство между половете за финансовата 2010 година;

2. обръща внимание на потвърждението на Сметната палата, че във всички 
съществени аспекти годишните отчети на Института за бюджет в размер на 
6 525 000 EUR дават вярна представа за финансовото му състояние към 31 декември 
2010 г. и че операциите и паричните потоци на Института за финансовата 2010 
година са в съответствие с неговия финансов регламент;

3. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 
отчети на Института за финансовата 2010 година, за законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти;

4. отбелязва, че 195 000 EUR по дял II „Инфраструктура и оперативни разходи“ са 
били замразени в резултат на недостатъчно усвояване на средства за разходи за 
наем, тъй като литовското правителство е покрило разходите за наема на 
помещенията на Института за първите две години от неговата дейност, тоест до 
15 декември 2011 г., както е посочено в годишния доклад за дейността на 
Института;

5. отбелязва, че 220 000 EUR по дял III „Оперативни разходи“ са били замразени в 
резултат на недостатъчно усвояване на средства за оперативни разходи вследствие 
на забавен старт на оперативната дейност на Института поради трудности в 
набирането на квалифициран персонал, както е посочено в годишния доклад за 
дейността на Института;

6. подчертава, че трябва да се попълнят всички свободни работни места, необходими 
за ефективното функциониране на Института и за постигането на определените 
цели;

7. изразява съжаление за забавата и отмяната на няколко процедури за възлагане на 
обществени поръчки, на първо място, поради факта, че Институтът придоби 
финансова и административна самостоятелност едва в края на второто тримесечие 
на 2010 г. и на второ място, поради липсата на квалифицирана подкрепа за неговия 
отдел „Операции“; отбелязва, че поради тези причини по-голямата част от 
бюджетното задължение е трябвало да бъде пренесено към 2011 г., както е посочено 
в годишния доклад за дейността на Института;

8. припомня на Сметната палата, че работата на Института е от изключително 
значение за насърчаването на равенството между половете в Европейския съюз; 
отбелязва следователно, че бъдещите доклади ще разкрият в детайли дали 
дейността на Института е възпрепятствана от затруднения на някой от етапите на 
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бюджетната процедура;

9. изтъква, че в условията на икономическа криза и строги икономии е от основно 
значение Институтът да постига оптимални от икономическа гледна точка 
резултати, без да излага на опасност успешното изпълнение на своята важна 
мисия.
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