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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. припомня важната роля на Европейския институт за равенство между половете за 
насърчаването на равенството между половете, включително интегрирането на 
принципа за равенството между половете във всички политики на Съюза и 
произтичащите национални политики; подчертава, че целите и задачите на 
Института налагат поддържането на отделна специфична структура в 
институционалната рамка на Съюза; 

2. обръща внимание на потвърждението на Сметната палата, че във всички 
съществени аспекти годишните отчети на Института за бюджет в размер на 
7 700 000 EUR дават вярна представа за финансовото му състояние към 31 декември 
2012 г. и че дейността и паричните потоци на Института за финансовата 2012 
година са в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент; 

3. изразява задоволство, че Сметната палата обявява операциите, свързани с 
годишните отчети на Института за финансовата 2012 година, за законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти; 

4. отбелязва забележката на Сметната палата относно намаляването на преноса от 
50 % през 2011 г. на 32 % от общите бюджетни кредити за поети задължения през 
2012 г.; подчертава значителния напредък, постигнат по отношение на 
намаляването на преноса, и призовава Института да продължи да полага усилия за 
постепенното му намаляване;

5. отбелязва забележката на Сметната палата, че Институтът няма официална 
процедура за планиране и мониторинг на възлагането на обществени поръчки и че 
неговата годишна работна програма не включва график за възлагането на 
обществени поръчки, който да е обвързан с планираните дейности; отбелязва обаче, 
че само 7 % от бюджетните кредити за поети задължения, пренесени за 2012 г., не 
са били използвани и е трябвало да бъдат отменени; във връзка с това подчертава 
ангажимента на Института да подобри планирането и мониторинга на възлагането 
на обществени поръчки чрез създаване на инструмент за мониторинг и насоки за 
мониторинг на бюджета;

6. отбелязва забележката на Сметната палата относно установени недостатъци в 
документацията относно процедурите за набиране на персонал; във връзка с това 
отбелязва действията на Института за актуализиране на насоките за набиране на 
персонал, за да се намерят решения за въпросните установени недостатъци;

7. посочва напредъка, отбелязан от Института по отношение на завършването на 
неговото щатно разписание, което допринася за ефективното функциониране на 
Института; 



PE524.608v01-00 4/4 PA\1011226BG.doc

BG

8. отбелязва основните констатации от отчета за дейността на Института и посочва, че 
през 2012 г., наред с другото, Институтът е изготвил два доклада за 
председателствата, като се е съсредоточил върху „равенството между половете –
изменението на климата“ и „насилието срещу жените – подкрепа за жертвите“, 
финализирал е изготвянето на индекс за равенството между половете, започнал е 
седем проучвания и е разработил онлайн база данни за ресурси за обучения, 
отчитащи спецификата на половете;

9. призовава Института да отчете в своята годишна работна програма, когато планира 
изискванията за плащания и бюджетните приоритети, дейностите, предвидени в 
плана за сътрудничество между комисията по правата на жените и равенството 
между половете и Института;

10. въз основа на наличните понастоящем данни счита, че директорът на Европейския 
институт за равенство между половете може да бъде освободен от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2012 година.


