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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
για το οικονομικό έτος 2010·

2. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 
Ινστιτούτου που εμφανίζουν προϋπολογισμό ύψους 6 525 000 ευρώ απεικονίζουν πιστά, 
ως προς όλες τις ουσιώδεις πλευρές τους, την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση του 
Ινστιτούτου στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και ότι οι δραστηριότητες του Ιδρύματος και οι 
ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος 2010 συνάδουν με τις διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού του· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε, ως προς όλες τις 
ουσιώδεις πλευρές τους, νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετησίων 
λογαριασμών του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2010· 

4. παρατηρεί ότι ποσό ύψους 195 000 ευρώ που υπάγεται στον τίτλο ΙΙ – δαπάνες υποδομών 
και λειτουργίας δεσμεύτηκε λόγω ανεπαρκούς απορρόφησης για έξοδα ενοικίασης, 
δεδομένου ότι η λιθουανική κυβέρνηση κάλυψε τα έξοδα ενοικίασης των εγκαταστάσεων 
του Ινστιτούτου για τα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας του, δηλαδή μέχρι τις 15 
Δεκεμβρίου 2011, όπως δηλώνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου·

5. παρατηρεί ότι ποσό ύψους 220 000 ευρώ που υπάγεται στον τίτλο ΙΙΙ – δαπάνες 
λειτουργίας δεσμεύτηκε λόγω ανεπαρκούς απορρόφησης για λειτουργικά έξοδα, ως 
συνέπεια της καθυστερημένης έναρξης λειτουργίας του Ινστιτούτου που οφείλεται στις 
δυσχέρειες πρόσληψης προσωπικού με τα απαραίτητα προσόντα, όπως δηλώνεται στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου· 

6. τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις απασχόλησης όπου είναι 
απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου και την επίτευξη των 
διακηρυγμένων στόχων του·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις ορισμένων διαδικασιών 
ανάθεσης συμβάσεων που οφείλονται, πρώτον, στο γεγονός ότι η οικονομική και 
διοικητική ανεξαρτησία του Ινστιτούτου αποκτήθηκε μόλις στο τέλος του 2ου τριμήνου 
του 2010 και, δεύτερον, στην έλλειψη ειδικευμένης υποστήριξης του τμήματος 
λειτουργίας του Ινστιτούτου· σημειώνει ότι, για τους λόγους αυτούς, οι περισσότερες 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων χρειάστηκε να μεταφερθούν στο 2011, όπως 
δηλώνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου· 

8. υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το έργο του Ινστιτούτου έχει μεγίστη σημασία 
για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί συνεπώς 
ότι προσεχείς εκθέσεις θα φανερώσουν με λεπτομέρειες κατά πόσον οι δραστηριότητες 
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του Ινστιτούτου αντιμετώπισαν δυσχέρειες σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού· 

9. επισημαίνει ότι σε καιρό οικονομικής κρίσης και λιτότητας είναι ζωτικής σημασίας να 
επιτυγχάνει το Ινστιτούτο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που δαπανά χωρίς να 
υπονομεύεται η επιτυχής εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής του.
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