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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen ensimmäisen kertomuksen 
Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010;

2. ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen siitä, että 6 525 000 euron 
talousarviota koskeva tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat tiedot instituutin 
taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2010 ja että instituutin toimet ja rahavirrat 
kyseiseltä varainhoitovuodelta ovat sen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaiset; 

3. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut instituutin vuoden 
2010 tilinpäätöksen perustana olevien toimien olevan olennaisilta osiltaan lailliset ja 
asianmukaiset; 

4. ottaa huomioon, että osastossa II, joka kattaa infrastruktuurin ja toimintamenot, 
jäädytettiin 195 000 euroa vuokriin tarkoitettujen määrärahojen vajaakäytön vuoksi, koska 
Liettuan hallitus kattoi instituutin tilojen vuokrakustannukset sen kahden ensimmäisen 
toimintavuoden ajan eli 15. joulukuuta 2011 asti, kuten instituutin vuotuisessa 
toimintakertomuksessa todetaan;

5. panee merkille, että osastossa III, toimintamenot, jäädytettiin 220 000 euroa toimintaan 
liittyvien määrärahojen vajaakäytön vuoksi, koska instituutin toiminta käynnistyi 
myöhässä pätevän henkilöstön palvelukseenottoon liittyvien vaikeuksien vuoksi, kuten 
instituutin vuotuisessa toimintakertomuksessa todetaan;

6. korostaa, että on täytettävä kaikki avoimet virat, jotka ovat tarpeen, jotta instituutti voi 
toimia tehokkaasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet;

7. pitää valitettavana useisiin hankintamenettelyihin liittyviä viivästyksiä ja peruutuksia, 
jotka johtuivat siitä, että instituutista tuli taloudellisesti ja hallinnollisesti riippumaton 
vasta vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa, sekä siitä, että toiminnasta vastaavalla 
yksiköllä ei ollut käytettävissään pätevää tukea; toteaa, että siksi suurin osa 
talousarviositoumuksista piti siirtää vuodelle 2011, kuten instituutin vuotuisessa 
toimintakertomuksessa todetaan;

8. muistuttaa tilintarkastustuomioistuimelle, että instituutin työ on erittäin tärkeää 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Euroopan unionissa; toteaa siksi, että tulevissa 
kertomuksissa on ilmoitettava yksityiskohtaisesti, jos jossakin talousarviomenettelyn 
vaiheessa esiintyy vaikeuksia, jotka haittaavat instituutin toimintaa;

9. toteaa, että talouskriisin ja säästötoimien aikana on ehdottoman tärkeää, että instituutti 
tarjoaa optimaalista vastinetta rahalle vaarantamatta tärkeän tehtävänsä menestyksekästä 
toteuttamista;
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