
AM\922735RO.doc PE502.106v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

2012/2206(DEC)

20.12.2012

AMENDAMENTELE
1 - 9

Proiect de aviz
Minodora Cliveti
(PE500.565v01-00)

Descărcarea de gestiune 2011 - Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE)
(2012/2206(DEC))



PE502.106v01-00 2/7 AM\922735RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\922735RO.doc 3/7 PE502.106v01-00

RO

Amendamentul 1
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește rolul important exercitat de 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați în ceea ce 
privește promovarea egalității de gen, 
sprijinul acordat în vederea integrării 
acesteia în toate politicile Uniunii și în 
politicile naționale care rezultă din acestea, 
combaterea discriminării pe motiv de gen, 
precum și în sensibilizarea cetățenilor 
Uniunii cu privire la egalitatea de gen; 
subliniază că, date fiind obiectivele și 
misiunea Institutului, se impune 
menținerea unei entități separate specifice 
în cadrul instituțional;

1. reamintește rolul important exercitat de 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați în ceea ce 
privește promovarea egalității de gen, 
sprijinul acordat în vederea integrării 
acesteia în toate politicile Uniunii și în 
politicile naționale care rezultă din acestea, 
combaterea discriminării pe motiv de gen, 
precum și în sensibilizarea cetățenilor 
Uniunii cu privire la egalitatea de gen; 
subliniază că, date fiind obiectivele și 
misiunea Institutului, se impune 
menținerea unei entități separate specifice 
în cadrul instituțional; remarcă totuși că, 
în multe situații, activitatea Institutului se 
suprapune cu cea a statelor membre, a 
DG Ocuparea forței de muncă din cadrul 
Comisiei și a unei alte agenții a UE -
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
UE- și că funcțiile sale de colectare de 
statistici ar putea fi preluate cu ușurință 
de DG Eurostat din cadrul Comisiei;

Or. en

Amendamentul 2
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută inițiativa unică, desfășurată la 
Vilnius în coordonare cu alte instituții ale 
UE (Comisia și Biroul de informare al 
Parlamentului European), de a identifica 
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și a alege un sediu comun; constată că 
nou constituita „Casă a UE” s-a dovedit 
necesară și va crea sinergii, va spori 
vizibilitatea UE, va genera economii de 
costuri și partajare;

Or. en

Amendamentul 3
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de comentariul formulat de Curtea 
de Conturi cu privire la reportarea a 50% 
din volumul total al creditelor de 
angajament aferente exercițiului financiar 
2011; solicită Institutului să depună 
eforturi pentru a reduce treptat procentajul 
creditelor reportate și să urmărească 
atingerea unui nivel acceptabil de 
reportare, astfel încât să respecte principiul 
bugetar al anualității;

5. ia act de comentariul formulat de Curtea 
de Conturi cu privire la reportarea a 50% 
din volumul total al creditelor de 
angajament aferente exercițiului financiar 
2011; solicită Institutului să depună 
eforturi pentru a reduce treptat procentajul 
creditelor reportate și să urmărească 
atingerea unui nivel acceptabil de 
reportare, astfel încât să respecte principiul 
bugetar al anualității; remarcă faptul că o 
reportare de 50% sugerează o agendă de 
lucru slabă și subliniază că aceasta ar 
trebui reexaminată de urgență;

Or. en

Amendamentul 4
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de comentariul formulat de Curtea 
de Conturi cu privire la necesitatea de a se 
ameliora consemnarea documentară în ceea 
ce privește inventarul fizic realizat pentru 

6. ia act de comentariul formulat de Curtea 
de Conturi cu privire la necesitatea de a se 
ameliora consemnarea documentară în ceea 
ce privește inventarul fizic realizat pentru 
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activele imobilizate și în ceea ce privește 
estimarea cheltuielilor angajate; ia act, în 
acest sens, de angajamentul Institutului de 
a asigura buna gestionare a activelor și de a 
îmbunătăți estimarea cheltuielilor angajate;

activele imobilizate și în ceea ce privește 
estimarea cheltuielilor angajate; ia act, în 
acest sens, de angajamentul Institutului de 
a asigura buna gestionare a activelor și de a 
îmbunătăți estimarea cheltuielilor angajate;
constată, de asemenea, că este necesară o 
abordare robustă în aplicarea agendei de 
lucru;

Or. en

Amendamentul 5
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. remarcă faptul că, în multe situații, 
activitatea Institutului se suprapune cu 
cea a statelor membre, a DG Ocuparea 
forței de muncă din cadrul Comisiei și a 
unei alte agenții a UE - Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a UE- și că 
funcțiile sale de colectare de statistici ar 
putea fi preluate cu ușurință de DG 
Eurostat din cadrul Comisiei; solicită, 
prin urmare, ca domeniul de competență 
al Institutului să fie clar definit și să se 
ajungă la un acord clar asupra 
orientărilor sale de lucru;

Or. en

Amendamentul 6
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută crearea de către Institut a 
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Centrului de resurse și de documentare, 
ca o sursă europeană unică de cunoștințe 
instituționale și metodologice cu privire la 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 7
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. salută cel de-al doilea raport de evaluare 
ex-ante al Institutului, care se axează 
asupra obiectivelor și a operațiunilor sale 
specifice;

8. salută cel de-al doilea raport de evaluare 
ex-ante al Institutului, care se axează 
asupra obiectivelor și a operațiunilor sale 
specifice; solicită totuși să fie clarificate 
obiectivele Institutului;

Or. en

Amendamentul 8
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța indexului 
privind egalitatea de gen conceput de 
Institut, ca un puternic instrument de 
monitorizare a progreselor înregistrate în 
acest domeniu în Europa pe baza unei 
realități unice în contextul european;

Or. en

Amendamentul 9
Marina Yannakoudakis
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Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. sprijină activitatea Institutului, dar 
solicită ca, ori de câte ori acest lucru este 
fezabil, lucrările să fie încredințate unor 
terți care se autofinanțează;

Or. en


