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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego 
dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za rok finansowy 2010;

2. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że roczne sprawozdanie finansowe 
Instytutu dotyczące budżetu w wysokości 6 525 000 EUR przedstawia we wszystkich 
istotnych aspektach faktyczną sytuację finansową Instytutu na dzień 31 grudnia 2010 r. 
oraz że transakcje i przepływy pieniężne za ten rok budżetowy są zgodne z przepisami 
rozporządzenia finansowego Instytutu; 

3. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał roczne sprawozdanie 
finansowe Instytutu za rok budżetowy 2010 za zgodne z prawem i prawidłowe we 
wszystkich istotnych aspektach; 

4. zauważa, że kwota 195 000 EUR przeznaczona na wydatki z tytułu II – wydatki na 
infrastrukturę i działalność – została zamrożona w związku z niedostatecznym 
wykorzystaniem środków na koszty wynajmu, ponieważ rząd Litwy pokrył koszty 
wynajmu pomieszczeń Instytutu przez dwa pierwsze lata działalności, czyli do dnia 15 
grudnia 2011 r., jak wskazano w rocznym sprawozdaniu z działalności Instytutu;

5. zauważa, że kwota 220 000 EUR przeznaczona na wydatki z tytułu III – wydatki na 
działalność – została zamrożona w związku z niedostatecznym wykorzystaniem środków 
na pokrycie kosztów związanych z działalnością, co jest spowodowane opóźnionym 
rozpoczęciem działalności Instytutu ze względu na trudności z naborem 
wykwalifikowanego personelu, jak wskazano w rocznym sprawozdaniu z działalności 
Instytutu; 

6. podkreśla konieczność obsadzenia wszystkich wolnych stanowisk niezbędnych dla 
skutecznego funkcjonowania Instytutu i realizacji określonych dla niego celów;

7. ubolewa nad anulacją wielu procedur udzielania zamówień publicznych i opóźnieniami w 
tych procedurach, co było spowodowane po pierwsze tym, że Instytut uzyskał finansową i 
administracyjną niezależność dopiero w drugim półroczu 2010 r., a po drugie brakiem 
wykwalifikowanego wsparcia dla działu operacyjnego Instytutu; zauważa, że w związku z 
tym większa część środków na wydatki musiała zostać przeniesiona na rok 2011, jak 
wskazano w rocznym sprawozdaniu z działalności Instytutu; 

8. przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu, że praca Instytutu ma ogromne znaczenie 
dla promowania równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej; w związku z tym 
przyjmuje do wiadomości, że kolejne sprawozdania będą zawierały szczegółowe 
informacje o tym, czy działalność Instytutu jest napotyka trudności spowodowane 
problemami na jakimkolwiek etapie procedury budżetowej; 
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9. zaznacza, że w dobie kryzysu gospodarczego i oszczędności jest sprawą podstawową, aby 
Instytut oferował najwyższą jakość w stosunku do kosztów, bez szkody dla skutecznego 
wykonywania swoich istotnych kompetencji.
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