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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές 
της Ένωσης και τις εθνικές πολιτικές που προκύπτουν από αυτές· τονίζει ότι οι στόχοι και 
τα καθήκοντα του Ινστιτούτου απαιτούν τη διατήρηση μιας χωριστής συγκεκριμένης 
οντότητας εντός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης· 

2. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 
Ινστιτούτου που εμφανίζουν προϋπολογισμό ύψους 7.700.000 ευρώ απεικονίζουν πιστά, 
ως προς όλες τις ουσιώδεις πλευρές τους, την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση του 
Ινστιτούτου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και ότι οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και οι 
ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος 2012 συνάδουν με τις διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού του· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε, ως προς όλες 
τις ουσιώδεις πλευρές τους, νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων 
λογαριασμών του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2012· 

4. σημειώνει το σχόλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη μείωση της συνολικής 
μεταφοράς πιστώσεων από 50% το 2011 σε 32% το 2012· υπογραμμίζει τη σημαντική 
πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη μείωση της μεταφοράς πιστώσεων και καλεί το 
Ινστιτούτο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την σταδιακή μείωσή της·

5. σημειώνει το σχόλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο το Ινστιτούτο δεν 
διαθέτει τυποποιημένη διαδικασία σχεδιασμού και παρακολούθησης της σύναψης 
συμβάσεων και ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα 
σύναψης συμβάσεων που να συνδέεται με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι μόνο το 7% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που 
μεταφέρθηκαν στο 2012 δε χρησιμοποιήθηκαν και χρειάστηκε να ακυρωθούν· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω τη δέσμευση του Ινστιτούτου να βελτιώσει τον σχεδιασμό 
και την παρακολούθηση της σύναψης συμβάσεων, μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου
παρακολούθησης και κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση του 
προϋπολογισμού·

6. σημειώνει το σχόλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ελλείψεις που 
εντοπίσθηκαν στην τεκμηρίωση των διαδικασιών πρόσληψης· σημειώνει εν προκειμένω 
τις δράσεις του Ινστιτούτου που αποσκοπούν στην επικαιροποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις προσλήψεις, ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις για αυτές τις ελλείψεις που 
διαπιστώθηκαν·

7. επισημαίνει την πρόοδο που κατέγραψε το Ινστιτούτο όσον αφορά την ολοκλήρωση του 
πίνακα προσωπικού του, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του 
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Ινστιτούτου· 

8. λαμβάνει υπό σημείωση τα κύρια πορίσματα της έκθεσης δραστηριοτήτων του 
Ινστιτούτου και επισημαίνει ότι το 2012, μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο εκπόνησε δύο 
εκθέσεις για τις προεδρίες, εστιάζοντας στην «ισότητα των φύλων - αλλαγή του 
κλίματος» και στη «βία εις βάρος των γυναικών - υποστήριξη των θυμάτων», 
ολοκλήρωσε την κατάρτιση του δείκτη για την ισότητα των φύλων, δρομολόγησε 7 
μελέτες και ανέπτυξε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με αντικείμενο τους πόρους για την 
κατάρτιση σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων· 

9. καλεί το Ινστιτούτο να λάβει υπόψη του στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, κατά τον 
σχεδιασμό των απαιτήσεων πληρωμών και των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού, τις
δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και του Ινστιτούτου·

10. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2012.


