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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja prvo poročilo Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega 
inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2010;

2. opozarja na potrditev Računskega sodišča, da se letni računovodski izkazi inštituta, ki 
prikazujejo proračun v višini 6.525.000 EUR, v vseh pomembnih vidikih ujemajo z 
dejanskim finančnim položajem z dne 31. decembra 2010 ter da so bili poslovni dogodki 
in denarni tokovi inštituta v proračunskem letu 2010 v skladu z določbami finančne 
uredbe;

3. je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo, da so transakcije, povezane 
z letnimi računovodskimi izkazi inštituta za proračunsko leto 2010, v vseh pomembnih 
vidikih zakonite in pravilne;

4. ugotavlja, da je bilo 195.000 EUR iz naslova II (stroški za infrastrukturo in delovanje) 
zamrznjenih zaradi premajhne porabe za stroške najema, saj je litovska vlada pokrila 
stroške najema za prostore inštituta za prvi dve leti dejavnosti, in sicer do 15. decembra 
2011, kot je navedeno v letnem poročilu o dejavnostih inštituta;

5. ugotavlja, da je bilo 220.000 EUR iz naslova III (odhodki iz poslovanja) zamrznjenih 
zaradi premajhne porabe s poslovanjem povezanih stroškov, kar je posledica odloženega 
začetka poslovnih dejavnosti inštituta zaradi težav pri zaposlovanju kvalificiranega osebja, 
kot je navedeno v letnem poročilu o dejavnostih inštituta;

6. poudarja, da je treba zapolniti vsa prosta delovna mesta, ki so potrebna za učinkovito 
delovanje inštituta in za izpolnitev njegovih zastavljenih ciljev;

7. obžaluje zamude pri številnih postopkih za oddajo naročil in njihov preklic ker je inštitut 
postal finančno in upravno neodvisen šele v drugi četrtini leta 2010 ter zaradi 
pomanjkanja kvalificirane podpore za oddelek inštituta za upravljanje; ugotavlja, da je 
bilo iz teh razlogov večino proračunskih sredstev treba prenesti v leto 2011, kot je 
navedeno v letnem poročilu o dejavnostih inštituta;

8. opozarja Računsko sodišče, da je delo inštituta izredno pomembno za spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami v Evropski uniji; zato ugotavlja, da bi morala 
prihodnja poročila podrobno razkriti, ali je dejavnost inštituta zaradi težav ovirana na 
kateri koli stopnji proračunskega postopka;

9 poudarja, da je v času gospodarske krize in varčevalnih ukrepov nujno, da inštitut poskrbi 
za največjo možno stroškovno učinkovitost, ne da bi ogrozil uspešno izpolnjevanje svojih 
pomembnih nalog.
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