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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om den vigtige rolle, som Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder spiller med hensyn til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder integrationen af ligestillingsaspektet i alle Unionens politikker og de heraf 
følgende nationale politikker;  understreger, at instituttets formål og opgaver kræver, at 
der i EU's institutionelle ramme bevares en separat enhed dedikeret til dette formål; 

2. henleder opmærksomheden på Revisionsrettens bekræftelse af, at instituttets årsregnskab, 
der viser et budget på 7 700 000 EUR, i alle væsentlige henseender giver et retvisende 
billede af dets finansielle stilling den 31. december 2012, og at instituttets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 2012 er i overensstemmelse med bestemmelserne i dets 
finansforordning; 

3. udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger 
til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2012, for i alle væsentlige 
henseender at være lovlige og formelt rigtige; 

4. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at instituttet har reduceret det samlede 
niveau af fremførsler af forpligtede bevillinger fra 50 % i 2011 til 32 % i 2012;  
understreger det betydelige fremskridt, som er med hensyn til at reducere niveauet for 
fremførte bevillinger og opfordrer instituttet til at fortsætte sine bestræbelser på gradvist at 
reducere disse;

5. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at instituttet ikke har en formel procedure 
for planlægning og overvågning af indkøb, og at dets årlige arbejdsprogram ikke omfatter 
en tidsplan over indkøb i tilknytning til de planlagte aktiviteter; bemærker imidlertid, at 
kun 7 % af de forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2012, ikke var blevet brugt og 
derfor måtte annulleres; understreger i denne henseende, at instituttet har forpligtet sig til 
at forbedre sin planlægning og overvågning af offentlige indkøb ved at oprette et 
overvågningsredskab og udarbejde retningslinjer for budgetovervågning;

6. bemærker Revisionsrettens bemærkning om de konstaterede mangler i dokumentationen 
af ansættelsesprocedurer;  bemærker i denne henseende instituttets foranstaltninger for at 
ajourføre retningslinjerne for ansættelse med henblik på at finde løsninger på disse 
konstaterede mangler;

7. påpeger det fremskridt, som instituttet har gjort med hensyn til at udfylde 
stillingsfortegnelsen, hvilket bidrager til, at instituttet fungerer effektivt; 

8. bemærker de væsentligste resultater i instituttets aktivitetsrapport og påpeger, at instituttet 
i 2012 blandt andet har udarbejdet to rapporter for formandskaberne med fokus på 
”ligestilling mellem kønnene – klimaforandringer” og ”vold mod kvinder – støtte til ofre”, 
færdiggjort det sammenfattende indeks for fremskridt på ligestillingsområdet, igangsat 
syv undersøgelser og udviklet en online database over ressourcer til uddannelse inden for 
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ligestillingsspørgsmål;

9. opfordrer instituttet til at overveje at medtage de aktiviteter, som er fastsat i 
samarbejdsplanen mellem Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
instituttet, i sit årlige arbejdsprogram, når den planlægger sine betalingsbehov og sine 
budgetprioriteringer;

10. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til 
direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for 
gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2012.


