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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. emlékeztet, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete fontos szerepet játszik a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításában, például a nemek közötti egyenlőségnek az 
összes uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése 
révén; kiemeli, hogy az intézet célkitűzései és feladatai szükségessé teszik egy különálló, 
ezzel foglalkozó egység fenntartását az Unió intézményi keretében; 

2. felhívja a figyelmet a Számvevőszék azon megállapítására, hogy az intézet 7 700 000 
eurós költségvetéséről szóló éves beszámolója minden lényegi szempontból híven tükrözi 
a 2012. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az intézetnek a 2012-es pénzügyi 
évben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi eseményei összhangban vannak a pénzügyi 
szabályzata előírásaival; 

3. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Számvevőszék minden 
lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte az intézet 2012-es éves 
beszámolója alapjául szolgáló műveleteket; 

4. tudomásul veszi a Számvevőszék arra vonatkozó megjegyzését, hogy az átvitt összes 
kötelezettségvállalás a 2011-es 50%-ról 2012-ben 32%-ra csökkent; kiemeli az átvitt 
összeg csökkentésére tett jelentős előrelépést, és felszólítja az intézetet, hogy folytassa a 
fokozatos csökkentés irányában tett erőfeszítéseit;

5. tudomásul veszi a Számvevőszék arra irányuló megjegyzését, hogy az intézet nem 
rendelkezik hivatalos közbeszerzési tervvel és nyomonkövetési eljárással, és hogy az éves 
munkaprogramja nem tartalmaz a tervezett tevékenységekhez kapcsolódó közbeszerzési 
ütemtervet; megjegyzi ugyanakkor, hogy a 2012-re átvitt lekötött előirányzatok csupán 
7%-át nem használták fel, és kellett törölni; kiemeli ezzel összefüggésben az intézetnek a 
közbeszerzési tervezés és nyomon követés javítása iránt egy nyomonkövetési eszköz és 
költségvetés-ellenőrzési iránymutatások kidolgozása révén megnyilvánuló 
elkötelezettségét;

6. tudomásul veszi a Számvevőszéknek a felvételi eljárások dokumentációjában azonosított 
hiányosságokra vonatkozó megjegyzését; tudomásul veszi ezzel kapcsolatban, hogy az 
intézet lépéseket tett a felvételi iránymutatások frissítésére ezen azonosított hiányosságok 
megoldása érdekében;

7. rámutat az intézet által megtett előrelépésre létszámtervének teljesítésére vonatkozóan, 
amely hozzájárul az intézet hatékony működéséhez; 

8. tudomásul veszi az intézet tevékenységi jelentésének fő pontjait, és rámutat, hogy 2012 
során az intézet többek között készített két jelentést az elnökségek számára a „nemek 
közötti egyenlőség – éghajlatváltozás” és a „nők elleni erőszak – az áldozatok 
támogatása” témájában, befejezte a nemek közötti egyenlőség mutatójának kidolgozását, 
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hét tanulmányt rendelt meg, és létrehozott egy online adatbázist a nemekkel kapcsolatos 
képzési anyagokról;

9. felszólítja az intézetet, hogy éves munkaprogramjában a kifizetési igények és a 
költségvetési prioritások tervezése során vegye figyelembe a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság és az Intézet közötti együttműködési tervben foglalt tevékenységeket;

10. a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete igazgatója számára megadható a mentesítés az intézet 2012-es pénzügyi 
évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.


