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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-ewwel rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Istitut Ewropew 
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2010;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-approvazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali tal-
Istitut juru baġit ta' EUR 6 525 000, fuq il-punti materjali kollha, u li dan jippreżenta 
tajjeb il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu sal-31 ta' Diċembru 2010 u li l-attivitajiet tal-Istitut u 
l-flussi ta' kapital għas-sena finanzjarja 2010 jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju tiegħu; 

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Qorti tal-Awdituri ddikjarat li t-tranżazzjonijiet 
sottostanti tal-kontijiet annwali tal-Istitut għas-sena finanzjarja 2010, huma legali u 
regolari fuq il-punti materjali kollha; 

4. Jinnota li EUR 195 000 skont it-Titolu II – nefqa infrastrutturali u operattiva kienu ffriżati 
kaġun tas-sottokonsum ta' spejjeż ta' kiri, peress li l-gvern Litwan kopra l-ispejjeż ta' kiri 
għall-binjiet tal-Istitut għall-ewwel sentejn ta' attività tiegħu, jiġifieri sal-15 ta' Diċembru 
2011, kif dikjarat fir-Rapport ta' Attività Annwali tal-Istitut;

5. Jinnota li EUR 220 000 skont it-Titolu III – nefqa operattiva kienu ffriżati kaġun ta' 
sottokonsum f'nefqa relatata mal-operat, minħabba d-dewmien fit-tnedija tal-attivitajiet 
operattivi tal-Istitut kaġun tad-diffikultajiet fir-reklutaġġ ta' persunal ikkwalifikat kif 
dikjarat fir-Rapport ta' Attività Annwali tal-Istitut; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jimtlew l-karigi vakanti kollha li huma meħtieġa għall-funzjonament 
effikaċi tal-Istitut u għat-twettiq tal-miri stipulati tiegħu;

7. Jiddispjaċih għad-dewmien u t-tħassir ta' numru ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku, bħala 
konsegwenza, l-ewwel nett minħabba l-indipendenza finanzjarja u amministrattiva li tista' 
tinkiseb biss sal-aħħar tat-tieni semestru tal-2010 u t-tieni nett minħabba l-appoġġ 
ikkwalifikat għall-Unità Operattiva; jinnota għalhekk li l-parti l-kbira tal-impenn baġitarju 
kellha titressaq għall-2011 kif dikjarat fir-Rapport ta' Attività Annwali tal-Istitut; 

8. Ifakkar lill-Qorti tal-Awdituri li l-ħidma tal-Istitut hi ta' importanza ewlenija għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Unjoni Ewropea; jinnota għalhekk li rapporti 
futuri għandhom jiżvelaw fid-detall jekk l-attività tal-Istitut hijiex qed tixxekkel minn 
diffikultajiet f'kull stadju tal-proċedura baġitarja. 

9. Jinnota li, fi żmien ta' kriżi ekonomika u awsterità, hu ta' importanza vitali li l-Istitut 
Ewropew joffri l-aħjar valur għall-flus mingħajr ma jikkomprometti l-implimentazzjoni 
b'suċċess tal-mandat importanti tiegħu;
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