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Изменение 1
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня важната роля на 
Европейския институт за равенство 
между половете при насърчаването на 
равенството между половете и 
подпомагането на интегрирането му във 
всички политики на Съюза и 
произтичащите от тях национални 
политики и в борбата срещу 
дискриминацията въз основа на пола, 
както и за повишаване осведомеността 
на гражданите на ЕС по въпросите на 
равенството между половете; 
подчертава, че целите и задачите на 
института изискват отделна специфична 
структура да бъде поддържана в 
институционалната рамка;

1. припомня важната роля на 
Европейския институт за равенство 
между половете при насърчаването на 
равенството между половете и 
подпомагането на интегрирането му във 
всички политики на Съюза и 
произтичащите от тях национални 
политики и в борбата срещу 
дискриминацията въз основа на пола, 
както и за повишаване осведомеността 
на гражданите на ЕС по въпросите на 
равенството между половете; 
подчертава, че целите и задачите на 
института изискват отделна специфична 
структура да бъде поддържана в 
институционалната рамка; отбелязва 
въпреки това, че в много случаи 
институтът дублира работата на 
държави членки, работата на 
Генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси и социално 
приобщаване“ на Комисията, както и 
работата на друга агенция на ЕС: 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, както и че нейните 
функции за събиране на 
статистически данни лесно биха 
могли да бъдат поети от Генерална 
дирекция на Комисията Евростат;

Or. en

Изменение 2
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. приветства единствената по рода 
си инициатива в координация с 
другите институции на ЕС във 
Вилнюс (представителството на 
Комисията и информационното бюро 
на Европейския парламент) за 
намиране и избор на общи помещения;
отбелязва, че новосъздаденият „дом 
на ЕС“ се доказва като необходим и 
ще бъде от полза за 
взаимодействието, ще увеличи 
видимостта, икономиите и 
съвместното ползване на ЕС;

Or. en

Изменение 3
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва забележката на Сметната 
палата относно преноса на 50 % от 
общите бюджетни кредити за поети 
задължения през 2011 г.; призовава 
института да положи усилия за 
постепенното намаляване на преносите, 
с цел да достигне допустими нива на 
преноси за спазване на бюджетния 
принцип на ежегодност;

5. отбелязва забележката на Сметната 
палата относно преноса на 50 % от 
общите бюджетни кредити за поети 
задължения през 2011 г.; призовава 
института да положи усилия за 
постепенното намаляване на преносите, 
с цел да достигне допустими нива на 
преноси за спазване на бюджетния 
принцип на ежегодност; отбелязва, че 
преносът на 50 % предполага недобра 
работна програма и това спешно 
следва да бъде преразгледано;

Or. en

Изменение 4
Marina Yannakoudakis
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва забележката на Сметната 
палата относно нуждата от подобряване 
на документацията на извършената 
физическа инвентаризация на 
дълготрайни активи и на оценката на 
натрупаните задължения; отбелязва в 
тази връзка ангажимента на института 
да гарантира подходящо управление на 
активите и да подобри оценката на 
натрупаните задължения;

6. отбелязва забележката на Сметната 
палата относно нуждата от подобряване 
на документацията на извършената 
физическа инвентаризация на 
дълготрайни активи и на оценката на 
натрупаните задължения; отбелязва в 
тази връзка ангажимента на института 
да гарантира подходящо управление на 
активите и да подобри оценката на 
натрупаните задължения; освен това 
отбелязва, че има нужда от по-
енергичен подход при изпълнението на 
работната програма;

Or. en

Изменение 5
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че в много случаи 
институтът дублира работата на 
държави членки, работата на 
Генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси и социално 
приобщаване“ на Комисията, както и 
работата на друга агенция на ЕС:
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, както и че нейните 
функции за събиране на 
статистически данни лесно биха 
могли да бъдат поети от Генерална 
дирекция на Комисията Евростат;
следователно изисква сферата на 
компетентност на института да 
бъде ясно дефинирана и да бъдат 
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одобрени насоките за неговата 
работа;

Or. en

Изменение 6
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства създаването от 
института на Център за ресурси и 
документация като единствен 
европейски източник на 
институционални и методически 
познания за равенството между 
половете;

Or. en

Изменение 7
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. приветства втория доклад за 
предварителна оценка, който се 
съсредоточава върху специфичните 
цели и дейности на института;

8. приветства втория доклад за 
предварителна оценка, който се 
съсредоточава върху специфичните 
цели и дейности на института, въпреки 
това изисква изясняване на целите на 
института;

Or. en

Изменение 8
Barbara Matera
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Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава важността на 
разработения от института индекс 
на равенството между половете като 
мощно средство за проследяване на 
напредъка на равенството между 
половете в Европа, въз основа на 
уникална действителност в 
контекста на ЕС;

Or. en

Изменение 9
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подкрепя работата, извършена от 
института, но призовава, където 
това е приложимо, тя да бъде 
предоставяна на самофинансиращи се 
трети лица;

Or. en


