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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
éves beszámolójáról készített első számvevőszéki jelentést;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a Számvevőszék megerősítette: az intézet 6 525 000 eurós 
költségvetést magában foglaló éves beszámolója minden lényegi szempontból megbízható 
és valós képet nyújt az intézet 2010. december 31-i pénzügyi helyzetéről, továbbá az 
intézet 2010-es pénzügyi évre vonatkozó műveletei és pénzáramlásai megfelelnek a 
költségvetési rendelet előírásainak; 

3. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék kijelentette: az intézet 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden lényegi 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek; 

4. megállapítja, hogy a II. címben (Infrastrukturális és működési költségek) 195 000 euró a 
bérleti költségek nem teljes mértékű kihasználásának eredményképpen befagyasztásra 
került, mivel – az intézet éves tevékenységi jelentésében foglaltaknak megfelelően – a 
litván kormány a működés első két évében, azaz 2011. december 15-ig magára vállalta az 
intézet által elfoglalt épület bérleti díjának kifizetését;

5. megállapítja, hogy a III. címben (Működési költségek) 220 000 euró a működéssel 
kapcsolatos költségek nem teljes mértékű kihasználásának eredményképpen 
befagyasztásra került, ami – az intézet éves tevékenységi jelentésében foglaltaknak 
megfelelően – abból adódott, hogy az intézmény késve kezdte meg működési 
tevékenységeit, mivel nehézségekkel küzdött képzett személyzet felvétele tekintetében; 

6. hangsúlyozza, hogy az intézmény hatékony működése és meghatározott célkitűzéseinek 
teljesítése érdekében szükséges összes üres álláshelyet be kell tölteni;

7. sajnálja, hogy számos közbeszerzési eljárás késedelmet szenvedett vagy törlésre került, 
egyrészt azért, mert az intézet csak 2010 második negyedévének végén vált pénzügyileg 
és igazgatásilag függetlenné, másrészt pedig azért, mert az intézet Műveleti Egysége nem 
kapott szakértői támogatást; megállapítja, hogy ennek következtében a költségvetési 
kötelezettségvállalások többségét át kellett vinni 2011-re, ahogyan erről az intézet éves 
tevékenységi jelentése is beszámol; 

8. emlékezteti a Számvevőszéket, hogy az intézet munkája rendkívül jelentős a nemek 
közötti egyenlőség Európai Unióban történő előmozdítása szempontjából; ezért 
megjegyzi, hogy a jövőbeni jelentéseknek részletesen fel kell tárniuk, hogy az intézet 
tevékenységét a költségvetési eljárás bármely szakaszában hátráltatják-e nehézségek; 

9. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság és megszorítások idején elengedhetetlen, hogy az 
intézet gazdaságilag a lehető legelőnyösebben működjön, a rá ruházott fontos feladatok 
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sikeres végrehajtásának veszélybe sodrása nélkül. 
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