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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Revisionsrettens første beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 
Institut for Ligestilling for regnskabsåret 2010;

2. henleder opmærksomheden på Revisionsrettens bekræftelse af, at instituttets årsregnskab, 
der viser et budget på 6 525 000 EUR, i alle væsentlige henseender giver et retvisende 
billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2010, og at instituttets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 2010 er i overensstemmelse med bestemmelserne i dets 
finansforordning;

3. udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger 
til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2010, for i alle væsentlige 
henseender at være lovlige og formelt rigtige;

4. noterer sig, at 195 000 EUR under afsnit II – infrastruktur og driftsudgifter – blev 
indefrosset som følge af underudnyttelse af midlerne til lejeudgifter, da den litauiske 
regering som angivet i instituttets årlige aktivitetsrapport dækkede lejeomkostningerne for 
instituttets lokaler for de første to år af instituttets virksomhed, dvs. indtil den 15. 
december 2011;

5. bemærker, at 220 000 EUR under afsnit III – driftsudgifter – blev indefrosset som følge af 
underudnyttelse af midlerne til driftsrelaterede udgifter, hvilket som nævnt i instituttets 
årlige aktivitetsrapport er en konsekvens af den forsinkede lancering af instituttets 
operationelle aktiviteter, som skyldtes vanskeligheder i forbindelse med rekrutteringen af 
kvalificeret personale;

6. understreger behovet for at besætte alle de stillinger, som er nødvendige for, at instituttet 
kan udføre sine opgaver effektivt og nå sine mål; 

7. beklager forsinkelserne og aflysningen af en række udbudsprocedurer, som dels skyldes, 
at instituttet først opnåede finansiel og administrativ uafhængighed ved udgangen af andet 
kvartal af 2010, og dels manglen på kvalificeret støtte til instituttets operationelle enhed; 
bemærker, at hovedparten af de budgetmæssige forpligtelser af disse årsager nødvendigvis 
måtte overføres til 2011 som angivet i instituttets årlige aktivitetsrapport; 

8. minder Revisionsretten om, at instituttets arbejde er af allerstørste betydning for fremme 
af ligestillingen mellem kønnene i Den Europæiske Union; bemærker derfor, at fremtidige 
rapporter på detaljeret vis skal redegøre for sådanne eventuelle vanskeligheder, som på 
ethvert trin i budgetproceduren måtte lægge hindringer i vejen for instituttets virksomhed;

9. påpeger, at det i en tid med økonomisk krise og nedskæringer er af afgørende betydning, 
at instituttet yder mest muligt for pengene uden at bringe den vellykkede gennemførelse 
af sine vigtige opgaver i fare.
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