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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută primul raport al Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2010;

2. atrage atenția asupra confirmării aduse de Curtea de Conturi potrivit căreia conturile 
anuale ale Institutului ce corespund unui buget de 6 525 000 milioane EUR, în toate 
aspectele materiale, prezintă situația financiară reală a Institutului la 31 decembrie 2010, 
iar operațiunile și fluxurile de numerar ale acestuia pentru exercițiul financiar 2010 sunt 
conforme cu dispozițiile Regulamentului său financiar; 

3. își exprimă satisfacția că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea, în toate 
aspectele materiale, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Institutului pentru 
exercițiul financiar 2010; 

4. constată că suma de 195 000 EUR de la Titlul II – cheltuieli de exploatare și infrastructură 
a fost înghețată, ca rezultat al costurilor de închiriere sub nevoi, întrucât guvernul lituanian 
a acoperit cheltuielile de închiriere a clădirilor afectate Institutului pentru primii doi ani de 
activitate, respectiv până la 15 decembrie 2011, după cum se menționează în Raportul 
anual de activitate al Institutului;

5. constată că suma de 220 000 EUR de la Titlul III – cheltuieli de exploatare a fost 
înghețată, ca rezultat al costurilor de exploatare sub nevoi, întrucât lansarea activităților 
operaționale ale Institutului a fost întârziată de dificultățile în recrutarea de personal 
calificat, după cum se menționează în Raportul anual de activitate al Institutului; 

6. subliniază necesitatea de completare a tuturor posturilor necesare pentru funcționarea 
eficientă a Institutului și realizarea obiectivelor sale stabilite;

7. regretă întârzierea și anularea unor proceduri de achiziționare cauzate, mai ales, de 
dobândirea cu întârziere a autonomiei financiare și administrative a Institutului, abia la 
sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2010, și, totodată, de lipsa de personal calificat în 
unitatea de operațiuni a Institutului; constată că, din aceste motive, majoritatea 
angajamentelor bugetare a trebuit să fie reportată în 2011, după cum se menționează în 
Raportul anual de activitate al Institutului; 

8. reamintește Curții de Conturi și Comisiei că activitatea Institutului este de maximă 
importanță pentru promovarea egalității dintre bărbați și femei în Uniunea Europeană; 
subliniază, prin urmare, necesitatea ca în rapoartele viitoare să se descrie în detaliu 
dificultățile care grevează activitatea Institutului, în orice stadiu al procedurii bugetare; 

9. subliniază că, în contextul crizei și al măsurilor de austeritate, este esențial ca Institutul 
să asigure un randament optim fără să compromită realizarea cu succes a mandatului 
său important.
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William (The Earl of) Dartmouth


