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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi olulist rolli soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisel, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisel liidu 
kõigis poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates siseriiklikes poliitikavaldkondades; 
rõhutab, et instituudi eesmärgid ja ülesanded nõuavad, et liidu institutsioonilises 
raamistikus oleks eraldiseisev spetsiaalne üksus; 

2. juhib tähelepanu kontrollikoja kinnitusele, mille kohaselt annab 7 700 000 euro suuruse 
eelarvega instituudi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes punktides tõepärase 
pildi instituudi finantsolukorrast 31. detsembri 2012. aasta seisuga ning et instituudi 
tehingud ja rahavood 2012. aastal on instituudi finantsmäärusega kooskõlas; 

3. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas instituudi 2012. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes punktides 
seaduslikeks ja korrektseteks; 

4. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse selle kohta, et 2011. aastal kanti kõigist 
kulukohustustest järgmisse eelarveaastasse üle 50%, mida 2012. aastal vähendati 32%ni; 
rõhutab assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmise vähendamises tehtud 
märkimisväärseid edusamme ja kutsub instituuti üles jätkama pingutusi ülekandmiste 
järkjärguliseks vähendamiseks;

5. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse selle kohta, et instituudil ei ole ametlikku hangete 
kavandamise ja jälgimise korda ning et instituudi iga-aastane tööprogramm ei sisalda 
planeeritud tegevusega seotud hangete ajakava; märgib siiski, et 2012. aastasse üle kantud 
kulukohustustega seotud assigneeringutest ei kasutatud ära ja oli vaja tühistada vaid 7%; 
rõhutab sellega seoses, et instituut on pühendunud hangete kavandamise ja jälgimise 
parandamisele, luues järelevalvevahendi ja koostades eelarve jälgimise suunised;

6. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse värbamismenetluste dokumentides tuvastatud 
puuduste kohta; võtab sellega seoses teadmiseks instituudi tegevuse värbamist käsitlevate 
suuniste ajakohastamisel, et leida tuvastatud puudustele lahendused;

7. juhib tähelepanu instituudi märgitud edusammudele seoses ametikohtade loetelu täitmise 
lõpuleviimisega, millega aidatakse kaasa instituudi tulemuslikule toimimisele; 

8. võtab teadmiseks peamised tähelepanekud instituudi tegevusaruandega seoses ja juhib 
tähelepanu sellele, et 2012. aastal koostas instituut muu hulgas eesistujariikidele kaks 
aruannet, milles keskenduti soolisele võrdõiguslikkusele ja kliimamuutusele ning naiste 
vastu suunatud vägivallale ja ohvriabile, viis lõpule soolise võrdõiguslikkuse indeksi 
koostamise, algatas 7 uurimust ning arendas välja soolise võrdõiguslikkuse alaste 
koolituste materjalide veebipõhise andmebaasi;

9. palub instituudil võtta oma iga-aastases tööprogrammis maksevajaduste ja 
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eelarveprioriteetide kavandamisel arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni ja instituudi vahelises koostöökavas ette nähtud tegevusi;

10. on olemasolevate andmete põhjal seisukohal, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi direktori tegevusele võib instituudi 2012. aasta eelarve täitmisel anda 
heakskiidu.


