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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina pirmąją Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 
2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai patvirtino, jog instituto biudžeto, kurį sudaro 
6 525 000 EUR, metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 
nurodo jo 2010 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir kad instituto 2010 finansinių metų 
operacijos buvo atliekamos ir pinigų srautų judėjimas vyko pagal jo finansinio reglamento 
nuostatas; 

3. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog instituto 2010 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais reikšmingais atžvilgiais yra teisėti ir 
tvarkingi; 

4. pažymi, kad 195 000 EUR pagal II antraštinę dalį „Infrastruktūra ir veiklos išlaidos“ buvo 
įšaldyta dėl to, kad pastatų nuomai sunaudota mažiau lėšų, nes Lietuvos Vyriausybė 
padengė pirmųjų dvejų metų instituto pastatų nuomos išlaidas, t. y. iki 2011 m. gruodžio 
15 d., kaip nurodyta instituto metinėje veiklos ataskaitoje;

5. pažymi, kad 220 000 EUR pagal III antraštinę dalį „Veiklos išlaidos“ buvo įšaldyta, nes 
nebuvo panaudotos veiklai skirtos lėšos; taip įvyko dėl to, kad pavėluota pradėti instituto 
veiklą, nes nepavyko įdarbinti kvalifikuotų darbuotojų, kaip nurodyta instituto metinėje 
veiklos ataskaitoje; 

6. pabrėžia, kad į visas laisvas vietas reikia priimti darbuotojų, nes tai būtina veiksmingam 
darbui ir instituto nustatytų tikslų siekimui;

7. apgailestauja dėl to, kad daug viešųjų pirkimų procedūrų buvo atšaukta arba buvo 
vėluojama jas pradėti dėl to, kad, pirma, administracinis savarankiškumas institutui buvo 
suteiktas tik 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigoje, ir, antra, operacijų padaliniui nebuvo 
teikiama kvalifikuota pagalba; pažymi, kad dėl šių priežasčių didžiąją daugumą 
biudžetinių įsipareigojimų reikėjo perkelti į 2011 m., kaip nurodyta instituto metinėje 
veiklos ataskaitoje; 

8. primena Audito Rūmams, kad instituto darbas yra itin svarbus siekiant skatinti lyčių 
lygybę Europos Sąjungoje; todėl pažymi, kad būsimosiose ataskaitose turi būti detaliai 
nurodyta, jei kuriuo nors biudžeto procedūros etapu institutas savo veikloje susiduria su 
sunkumais; 

9. pabrėžia, jog ekonominės krizės ir taupymo laikotarpiu itin svarbu, kad institutas teiktų 
didžiausią ekonominę naudą ir kad jam nebūtų trukdoma sėkmingai įgyvendinti numatytų 
svarbių užduočių.
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