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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá první zprávu Účetního dvora o účetní závěrce Evropského institutu pro rovnost žen 
a mužů za rozpočtový rok 2010;

2. poukazuje na skutečnost, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka institutu vykazující 
rozpočet ve výši 6 525 000 EUR ve všech významných ohledech věrně odráží jeho 
finanční situaci ke dni 31. prosince 2010 a že transakce a hotovostní toky institutu za 
rozpočtový rok 2010 jsou v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení; 

3. vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil transakce, na kterých se účetní 
závěrka institutu za rozpočtový rok 2010 zakládá, ve všech významných ohledech za 
zákonné a správné; 

4. poznamenává, že 195 000 EUR v hlavě II – Infrastruktura a provozní výdaje – bylo 
zmraženo v důsledku nižšího čerpání prostředků určených na placení nájemného, jelikož 
litevská vláda nesla náklady spojené s nájmem prostor institutu v průběhu prvních dvou 
let jeho činnosti, tj. do 15. prosince 2011, jak uvádí výroční zpráva o činnosti institutu;

5. poznamenává, že 220 000 EUR v hlavě III – Provozní výdaje – bylo zmraženo v důsledku 
nižšího čerpání prostředků určených na výdaje spojené s operacemi institutu, k čemuž 
došlo v důsledku prodlev v zahájení operační činnosti institutu, jež byly způsobeny 
potížemi při náboru kvalifikovaných pracovníků, jak uvádí výroční zpráva o činnosti 
institutu; 

6. zdůrazňuje, že je třeba obsadit všechna volná pracovní místa, která jsou nezbytná pro 
účinné fungování institutu a plnění jeho stanovených cílů;

7. lituje zpoždění a zrušení několika zadávacích řízení, k čemuž došlo za prvé v důsledku 
toho, že institut získal finanční a administrativní nezávislost teprve na konci druhého 
čtvrtletí roku 2010, a za druhé v důsledku nedostatku kvalifikované podpory poskytované 
operační jednotce institutu (Operations Unit); poznamenává, že většina rozpočtových 
závazků musela být z těchto důvodů přenesena do roku 2011, jak uvádí výroční zpráva 
o činnosti institutu; 

8. připomíná Účetnímu dvoru, že práce institutu má zásadní význam pro podporu rovnosti 
žen a mužů v Evropské unii, a proto poukazuje na to, že budoucí zprávy by měly 
podrobně informovat o tom, zda v některé z fází rozpočtového procesu nedochází 
k potížím, které by narušovaly činnost institutu; 

9. zdůrazňuje, že v období hospodářské krize a úsporných opatření je zásadní, aby institut 
dosahoval co nejvyššího poměru mezi náklady a přínosy, aniž by přitom slevil 
z úspěšného plnění svého důležitého poslání.
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