
AD\890224ET.doc PE476.137v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

2011/2264(DEC)

30.1.2012

ARVAMUS
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Saaja: eelarvekontrollikomisjon

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. eelarveaasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine
(C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Arvamuse koostaja: Barbara Matera



PE476.137v02-00 2/4 AD\890224ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\890224ET.doc 3/4 PE476.137v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi raamatupidamise 
aastaaruannet käsitleva esimese kontrollikoja aruande kohta, mis puudutab 2010. aastat;

2. juhib tähelepanu kontrollikoja kinnitusele, mille kohaselt annab 6 525 000 euro suuruse 
eelarvega instituudi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes punktides tõepärase 
pildi instituudi finantsolukorrast 31. detsembri 2010. aasta seisuga ning et instituudi 
tehingud ja rahavood 2010. aastal on instituudi finantsmäärusega kooskõlas; 

3. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas instituudi 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes punktides 
seaduslikeks ja korrektseteks; 

4. märgib, et II jaotise infrastruktuuri- ja tegevuskulud külmutati 195 000 euro suuruses 
summas üürikulude alakasutuse tõttu, sest Leedu valitsus kattis instituudi hoonete 
üürikulud kahel esimesel tegevusaastal, s.t 15. detsembrini 2011, nagu märgitakse 
instituudi iga-aastases tegevusaruandes;

5. märgib, et III jaotise tegevuskuludest külmutati 220 000 eurot tegevusega seotud kulude 
alakasutuse tõttu, mis tulenes viivitustest instituudi tegevuse alustamisel, mis omakorda 
oli tingitud raskustest kvalifitseeritud tööjõu töölevõtmisel, nagu märgitakse instituudi 
iga-aastases tegevusaruandes; 

6. rõhutab, et tuleb täita kõik vabad ametikohad, mida on vaja instituudi tõhusaks tööks ja 
eesmärkide täitmiseks;

7. avaldab kahetsust mitme hankemenetluse hilinemise ja tühistamise pärast, mis oli eelkõige 
tingitud sellest, et instituut sai rahaliselt ja halduslikult iseseisvaks alles 2010. aasta teise 
kvartali lõpus, ja ka sellest, et instituudi tegevuse eest vastutaval üksusel puudus 
kvalifitseeritud tugi; võtab teadmiseks, et nendel põhjustel tuli suurem osa eelarve 
kulukohustustest kanda üle 2011. aastasse, nagu märgitakse instituudi iga-aastases 
tegevusaruandes; 

8. tuletab kontrollikojale meelde, et instituudi töö on äärmiselt tähtis soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks Euroopa Liidus; märgib sellest tulenevalt, et edaspidistes 
aruannetes tuleb üksikasjalikult näidata, kas raskused eelarvemenetluse mis tahes etapis 
pärsivad instituudi tegevust; 

9. juhib tähelepanu sellele, et majanduskriisi ja kokkuhoiu tingimustes peab Instituut 
osutama teenuseid võimalikult kulutõhusalt, seadmata seejuures ohtu talle antud oluliste 
ülesannete tulemuslikku täitmist. 
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