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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pirmo ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 
2010. finanšu gada pārskatiem;

2. vērš uzmanību uz to, ka Revīzijas palāta apstiprina — institūta gada pārskati par budžetu 
EUR 6 525 000 apmērā visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo institūta finanšu 
stāvokli 2010. gada 31. decembrī un institūta darbība un naudas plūsmas 2010. finanšu 
gadā ir atbilstīgas finanšu noteikumiem, kas reglamentē institūta darbību; 

3. pauž gandarījumu, jo Revīzijas palāta ir atzinusi, ka institūta 2010. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; 

4. konstatē — EUR 195 000 budžeta II sadaļā (infrastruktūras un darbības izdevumi) tika 
iesaldēti, jo pilnībā nebija izlietoti nomas maksājumiem atvēlētie līdzekļi, tādēļ ka 
pirmajos divos institūta darbības gados, t. i., līdz 2011. gada 15. decembrim, institūta telpu 
nomas maksājumus sedza Lietuvas valdība, kā norādīts institūta gada darbības pārskatā;

5. konstatē — EUR 220 000 budžeta III sadaļā (darbības izdevumi) tika iesaldēti, jo pilnībā 
nebija izlietoti ar darbību saistītajiem izdevumiem atvēlētie līdzekļi, tādēļ ka institūts savu 
darbību uzsāka ar novēlošanos, kas savukārt skaidrojams ar to, ka bija grūti pieņemt darbā 
kvalificētu personālu, kā norādīts institūta gada darbības pārskatā; 

6. uzsver, ka ir jāaizpilda visas brīvās amata vietas, jo tas nepieciešams, lai institūta darbs 
būtu efektīvs un tiktu sasniegti izvirzītie mērķi;

7. pauž nožēlu, jo vairākas iepirkuma procedūras ir aizkavējušās un pat anulētas tādēļ, ka, 
pirmkārt, par finansiāli un administratīvi patstāvīgu struktūru institūts ir kļuvis tikai 
2010. gada otrajā ceturksnī un, otrkārt, trūkst profesionāla atbalsta institūta Operatīvās 
darbības nodaļai; konstatē, ka tieši šo iemeslu dēļ lielāko daļu budžeta saistību ir nācies 
pārnest uz 2011. gadu, kā norādīts institūta gada darbības pārskatā; 

8. atgādina Revīzijas palātai, ka institūta darbībai ir ārkārtīgi liela nozīme, veicinot dzimumu 
līdztiesību Eiropas Savienībā; tādēļ norāda, ka turpmākajos pārskatos ir sīki jāizklāsta tie 
gadījumi, kad kādā no budžeta procedūras posmiem ir radušies sarežģījumi, kas kavējuši 
institūta darbību; 

9. norāda, ka ekonomikas krīzes un stingras taupīguma politikas apstākļos ir sevišķi svarīgi, 
lai institūts strādātu ar maksimālu atdevi pie iespējami minimāla resursu izlietojuma, 
vienlaikus raugoties, lai tas neapdraudētu institūta nozīmīgo uzdevumu sekmīgu izpildi.



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

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 25.1.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

23
2
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Regina Bastos, Emine Bozkurt, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, 
Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole 
Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Antonyia 
Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Marc Tarabella, 
Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Christa Klaß, Mariya 
Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou, Sirpa 
Pietikäinen, Rovana Plumb

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth


