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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná významnou úlohu, kterou Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) 
hraje při prosazování rovnosti pohlaví včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do 
všech politik Unie a z nich vyplývajících vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že cíle a úkoly 
institutu EIGE vyžadují, aby v institucionálním rámci Unie nadále existoval samostatně 
vyčleněný subjekt; 

2. poukazuje na skutečnost, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka institutu vykazující 
rozpočet ve výši 7 700 000 EUR ve všech významných ohledech věrně odráží jeho 
finanční situaci ke dni 31. prosince 2012 a že transakce a hotovostní toky institutu za 
rozpočtový rok 2012 jsou v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení; 

3. vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil transakce, na kterých se účetní 
závěrka institutu za rozpočtový rok 2012 zakládá, ve všech významných ohledech za 
zákonné a správné; 

4. bere na vědomí komentář Účetního dvora ohledně omezení přenosů z 50 % v roce 2011 na 
32 % celkových závazků v roce 2012; zdůrazňuje, že v omezování přenosů bylo dosaženo 
významného pokroku, a vyzývá institut EIGE k dalšímu úsilí o jejich postupné 
omezování;

5. bere na vědomí komentář Účetního dvora týkající se toho, že institut EIGE nemá 
zavedeny formalizované postupy plánování zadávání zakázek a sledování a že jeho roční 
pracovní plán neobsahuje harmonogram zadávání zakázek navázaný na plánované 
činnosti; konstatuje však, že pouze 7 % prostředků vyčleněných na závazky a přenesených 
do roku 2012 zůstalo nevyužito a muselo být zrušeno; v tomto ohledu zdůrazňuje, že se 
institut EIGE zavázal ke zlepšení plánování zadávání zakázek a sledování tím, že vytvoří 
nástroj pro sledování a vypracuje pokyny ke sledování rozpočtu;

6. bere na vědomí komentář Účetního dvora o nedostatcích zjištěných v dokumentaci 
postupu náboru zaměstnanců; konstatuje v tomto ohledu, že institut EIGE podniká kroky 
k aktualizaci pokynů pro nábor zaměstnanců, aby byla nalezena řešení těchto zjištěných 
nedostatků;

7. poukazuje na to, že institut EIGE zaznamenal pokrok, pokud jde o naplnění plánu 
pracovních míst, což přispívá k účinnému chodu institutu; 

8. bere na vědomí hlavní zjištění obsažená ve zprávě o činnosti institutu EIGE a poukazuje 
na to, že v roce 2012 institut EIGE mimo jiné předložil dvě zprávy předsednictvím Rady, 
z nichž jedna se zaměřila na téma „rovnost žen a mužů – změna klimatu“ a druhá na téma 
„násilí páchané na ženách – podpora obětí“, dokončil práci na ukazateli rovnosti pohlaví, 
zahájil sedm studií a vypracoval on-line databázi zdrojů pro odbornou přípravu v otázkách 
genderu;
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9. vyzývá institut EIGE, aby ve svém ročním pracovním plánu při plánování požadavků na 
platby a při plánování rozpočtových priorit zohlednil činnosti obsažené v plánu spolupráce 
uzavřeném mezi Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a EIGE;

10. na základě dostupných údajů je toho názoru, že lze řediteli Evropského institutu pro 
rovnost žen a mužů udělit absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 
2012.


