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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do Controlo 
Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o primeiro relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género relativas ao exercício de 2010;

2. Chama a atenção para a confirmação pelo Tribunal de Contas de que as contas anuais do 
Instituto, cujo orçamento é de 6 525 000 euros, refletem fielmente, em todos os aspetos 
materiais, a situação financeira até à data de 31 de dezembro de 2010, e de que as 
operações e os fluxos de tesouraria do Instituto relativos ao exercício de 2010 estão em 
conformidade com as disposições do seu Regulamento Financeiro;

3. Manifesta satisfação com o facto de o Tribunal de Contas ter declarado legais e regulares, 
em todos os aspetos materiais, as transações subjacentes às contas anuais do Instituto 
relativas ao exercício de 2010;

4. Nota que os 195 000 euros citados no Título II – Infraestruturas e despesas de 
funcionamento foram congelados em consequência do subconsumo em matéria de 
despesas de arrendamento, visto que o Governo lituano suportou todas as despesas de 
arrendamento das instalações do Instituto durante os dois primeiros anos da sua atividade, 
ou seja, até 15 de dezembro de 2011, segundo o Relatório Anual das Atividades do 
Instituto;

5. Observa que os 220 000 euros mencionados no Título III – Despesas de funcionamento 
foram congelados devido ao subconsumo em matéria de despesas de funcionamento, em 
consequência do adiamento do início das atividades operacionais do Instituto por 
problemas relacionados com o recrutamento de pessoal qualificado, de acordo com o 
Relatório Anual das Atividades do Instituto;

6. Sublinha ser necessário preencher todas as vagas que sejam indispensáveis para um 
funcionamento eficaz do Instituto e para o cumprimento dos objetivos definidos;

7. Lamenta os atrasos e o cancelamento de uma série de concursos como consequência, em 
primeiro lugar, do facto de o Instituto apenas ter atingido a independência financeira e 
administrativa no final do segundo trimestre de 2010 e, em segundo lugar, da insuficiência 
de apoio qualificado à unidade operacional do Instituto; nota que, por essas razões, a 
maioria das autorizações orçamentais tiveram de transitar para o ano de 2011, conforme o
Relatório Anual das Atividades do Instituto; 

8. Relembra o Tribunal de Contas do facto de o trabalho realizado pelo Instituto ser da maior 
importância para a promoção da igualdade de género na União Europeia; observa, por 
conseguinte, que os próximos relatórios devem conter pormenores sobre eventuais 
obstáculos que tenham impossibilitado as atividades do Instituto no decorrer do processo 
orçamental;
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9. Assinala que, num período de crise económica e de austeridade, se afigura vital que o 
Instituto ofereça a melhor relação qualidade/preço sem comprometer o êxito do 
cumprimento da sua importante missão.
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