
PA\1011226FI.doc PE524.608v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2013/2236(DEC)

26.11.2013

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012
(2013/2236(DEC))

Valmistelija: Barbara Matera



PE524.608v01-00 2/4 PA\1011226FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\1011226FI.doc 3/4 PE524.608v01-00

FI

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. huomauttaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tärkeänä tehtävänä on edistää sukupuolten 
tasa-arvoa, mihin sisältyy tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa unionin politiikoissa ja 
niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa; painottaa, että instituutin tavoitteet ja 
tehtävät ovat sellaisia, että niiden toteuttamiseen tarvitaan unionin toimielinjärjestelmässä 
ylläpidettävä erillinen oma kokonaisuutensa; 

2. toteaa tilintarkastustuomioistuimen vahvistaneen, että 7 700 000 euron talousarviota 
koskeva tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot instituutin 
taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2012 ja että instituutin toimet ja rahavirrat 
varainhoitovuodelta 2012 ovat sen varainhoitoa koskevien säännösten mukaiset;

3. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut instituutin vuoden 
2012 tilinpäätöksen perustana olevien toimien olevan olennaisilta osiltaan lailliset ja 
asianmukaiset;

4. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan seuraavalle 
varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuus, joka vuonna 2011 oli 50 prosenttia, 
laski 32 prosenttiin sitoumusten kokonaismäärästä vuonna 2012; korostaa seuraavalle 
vuodelle siirrettyjen määrärahojen määrän vähentämisessä saavutettua merkittävää 
edistystä ja kehottaa instituuttia jatkamaan ponnistelujaan niiden osuuden asteittaiseksi 
vähentämiseksi;

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, että instituutilla ei ole 
virallista hankintojen suunnittelu- ja seurantamenettelyä ja että sen vuotuiseen 
työohjelmaan ei sisälly suunniteltuihin toimiin kytkettyä hankinta-aikataulua; panee 
kuitenkin merkille, että vain 7 prosenttia vuodelle 2012 siirretyistä sidotuista 
määrärahoista jäi käyttämättä ja jouduttiin peruuttamaan; korostaa instituutin sitoutuneen 
parantamaan hankintojen suunnittelua ja seurantaa ottamalla käyttöön seurantavälineen ja 
laatimalla talousarvion seurantaa koskevat suuntaviivat;

6. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen palvelukseenottomenettelyjen 
dokumentoinnissa todetuista puutteista; panee merkille instituutin toimet 
palvelukseenottoa koskevien suuntaviivojen päivittämiseksi ratkaisujen löytämiseksi 
todettuihin puutteisiin;

7. huomauttaa instituutin edistyneen henkilöstötaulukkoonsa sisältyvien virkojen 
täyttämisessä, mikä tehostaa instituution toimintaa; 
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8. panee merkille instituutin toimintakertomuksen tärkeimmät havainnot ja huomauttaa, että 
vuonna 2012 instituutti muun muassa laati puheenjohtajavaltioille kaksi raporttia, joissa 
keskityttiin sukupuolten tasa-arvoon ja ilmastonmuutokseen sekä naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan ja uhrien tukemiseen, sai valmiiksi tasa-arvoindeksin, käynnisti 7 tutkimusta 
ja kehitti verkossa toimivan tasa-arvokoulutuksen resurssitietokannan;

9. kehottaa instituuttia maksumäärärahatarpeita ja talousarvion painopisteitä suunnitellessaan 
ottamaan vuotuisessa työohjelmassaan huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokunnan ja instituutin yhteistyösuunnitelmassa esitetyt toimet;

10. katsoo, että tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella Euroopan tasa-
arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus tasa-arvoinstituutin talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012.


