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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens första rapport över årsredovisningen från 
Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010.

2. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten bekräftar att institutets årsredovisning av 
budgeten på 6 525 000 EUR i allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomin per den 
31 december 2010, och att transaktionerna och kassaflödet för budgetåret 2010 stämmer 
överens med institutets budgetbestämmelser. 

3. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för institutets årsredovisning för budgetåret 2010 i allt 
väsentligt är lagliga och korrekta. 

4. Europaparlamentet noterar att 195 000 EUR i rubrik II – infrastruktur och driftskostnader 
frystes som en följd av att hyresanslagen har underutnyttjats, eftersom Litauens regering 
stod för hyreskostnaderna för institutets lokaler under de första två verksamhetsåren, det 
vill säga t.o.m. den 15 december 2011, vilket framgår av institutets årliga 
verksamhetsrapport.

5. Europaparlamentet noterar att 220 000 EUR i rubrik III – driftskostnader frystes som en 
följd av att de driftsrelaterade anslagen hade underutnyttjats, eftersom institutet började 
sin verksamhet senare än planerat, vilket i sin tur berodde på svårigheter att rekrytera 
kvalificerade medarbetare, vilket framgår av institutets årliga verksamhetsrapport.

6. Europaparlamentet understryker att man måste tillsätta alla vakanta tjänster som är 
nödvändiga för att institutet ska kunna fungera effektivt och dess fastställda mål uppnås.

7. Europaparlamentet beklagar att ett antal upphandlingsomgångar har försenats eller ställts 
in p.g.a. att institutet för det första inte blev finansiellt och administrativt oberoende förrän 
i slutet av andra kvartalet 2010 och, för det andra, inte fick kvalificerat stöd till sin 
operativa enhet. På grund av detta blev det nödvändigt att föra över merparten av 
budgetens åtagandebemyndiganden till 2011, vilket framgår av institutets årliga 
verksamhetsrapport. 

8. Europaparlamentet påminner revisionsrätten om att institutets arbete är synnerligen viktigt 
för främjandet av jämställdheten i Europeiska unionen. Därför måste framtida rapporter i 
detalj redovisa om institutets verksamhet hindras av problem under något skede av 
budgetförfarandet.

9. Europaparlamentet framhåller att det i tider av ekonomisk kris och åtstramningar är 
nödvändigt att institutet erbjuder valuta för pengarna, samtidigt som det inte får bli mindre 
viktigt med lyckade resultat inom dess viktiga ansvarsområde.
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