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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het eerste verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2010;

2. wijst op de bevestiging van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het instituut over een 
begroting van 6 525 000 EUR in alle materiële opzichten een getrouw beeld geeft van zijn 
financiële situatie per 31 december 2010 en dat de verrichtingen en kasstromen van het 
instituut betreffende het begrotingsjaar 2010 in overeenstemming zijn met de bepalingen 
van zijn Financieel Reglement;

3. is verheugd dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de transacties waarop de jaarrekening 
van het instituut betreffende het begrotingsjaar 2010 is gebaseerd, in alle materiële 
opzichten, wettig en regelmatig zijn;

4. merkt op dat 195 000 EUR onder titel 2 - infrastructuur- en operationele uitgaven, zijn 
bevroren als gevolg van de onderbesteding bij huuruitgaven, aangezien de Litouwse 
regering de huurkosten van het gebouw van het instituut voor de eerste twee 
werkingsjaren, d.w.z. t/m 15 december 2011, heeft gedekt, zoals aangegeven in het 
jaarlijks verslag over de werkzaamheden van het instituut;

5. merkt op dat 220 000 EUR onder titel 3 - operationele uitgaven, zijn bevroren als gevolg 
van de onderbesteding bij operationele uitgaven, vanwege de vertraagde start van de 
operationele activiteiten van het instituut als gevolg van problemen bij het aanwerven van 
gekwalificeerd personeel, zoals aangegeven in het jaarlijks verslag over de 
werkzaamheden van het instituut;

6. wijst op de noodzaak alle vacatures op te vullen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffende werking van het instituut en de verwezenlijking van de vastgestelde doelen;

7. betreurt de vertraging en het annuleren van een aantal aanbestedingsprocedures, in de 
eerste plaats vanwege het feit dat het instituut pas aan het einde van het tweede kwartaal 
van 2010 financieel en administratief onafhankelijk werd en in de tweede plaats vanwege 
een gebrek aan deskundige ondersteuning van de operationele eenheid van het instituut; 
merkt op dat om deze redenen het grootste gedeelte van de begrotingsvastlegging naar 
2011 moest worden overgedragen, zoals aangegeven in het jaarlijks verslag over de 
werkzaamheden van het instituut;

8. herinnert de Rekenkamer eraan dat de werkzaamheden van het instituut uiterst belangrijk 
zijn voor de bevordering van gendergelijkheid in de Europese Unie; merkt dan ook op dat 
in toekomstige verslagen uitgebreid kenbaar zal worden gemaakt of de activiteiten van het 
instituut worden belemmerd door problemen in een van de stadia van de 
begrotingsprocedure;

9. benadrukt dat in een tijd van economische crisis en bezuinigingen het van wezenlijk 
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belang is dat de kosten-batenverhouding bij het instituut optimaal is zonder dat het hiervan 
schade ondervindt bij de uitvoering van zijn belangrijke taken.
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