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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta prvú správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre 
rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2010;

2. upozorňuje na potvrdenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka inštitútu vykazuje 
rozpočet vo výške 6 525 000 EUR a vo všetkých významných hľadiskách verne vyjadruje 
jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2010 a že operácie a hotovostné toky inštitútu za 
rozpočtový rok 2010 sú v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtového nariadenia;

3. vyjadruje spokojnosť v súvislosti s vyhlásením Dvora audítorov, že príslušné operácie 
súvisiace s ročnou účtovnou závierkou inštitútu za rozpočtový rok 2010 sú vo všetkých 
významných hľadiskách zákonné a správne;

4. berie na vedomie, že suma 195 000 EUR v rámci hlavy II – Výdavky na budovy, 
zariadenia a rôzne prevádzkové činnosti bola zmrazená v dôsledku neúplného čerpania 
nákladov na nájom, keďže litovská vláda pokryla náklady na nájom priestorov inštitútu za 
prvé dva roky jeho činnosti, t. j. do 15. decembra 2011, ako sa uvádza vo výročnej správe 
o činnosti inštitútu;

5. berie na vedomie, že suma 220 000 EUR v rámci hlavy III – Prevádzkové výdavky bola 
zmrazená v dôsledku neúplného čerpania výdavkov súvisiacich s operáciami, ktoré bolo 
zapríčinené oneskoreným začatím operačných činností inštitútu z dôvodu ťažkostí pri 
prijímaní kvalifikovaných zamestnancov, ako sa uvádza vo výročnej správe o činnosti 
inštitútu;

6. zdôrazňuje potrebu obsadiť všetky voľné pracovné miesta, ktoré sú potrebné pre účinné 
fungovanie inštitútu a plnenie jeho stanovených cieľov;

7. vyjadruje poľutovanie nad meškaním a zrušením mnohých postupov verejného 
obstarávania jednak v dôsledku získania finančnej a administratívnej nezávislosti inštitútu 
len na konci 2. štvrťroku 2010 a jednak z dôvodu nedostatku kvalifikovanej podpory pre 
jeho operačné oddelenie; konštatuje, že z týchto dôvodov sa väčšina rozpočtových 
záväzkov musela preniesť do roku 2011, ako sa uvádza vo výročnej správe o činnosti 
inštitútu;

8. pripomína Dvoru audítorov, že činnosť inštitútu je veľmi dôležitá pre presadzovanie 
rodovej rovnosti v Európskej únii; preto konštatuje, že v budúcich správach sa musí 
podrobne uviesť, či sú činnosti inštitútu obmedzované ťažkosťami v akejkoľvek fáze 
rozpočtového postupu.

9. poukazuje na to, že v čase hospodárskej krízy a úsporných opatrení je veľmi dôležité, aby 
inštitút ponúkal najlepší pomer prínosov a nákladov bez toho, aby sa ohrozilo úspešné 
plnenie jeho dôležitého poslania;
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