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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) vaidmuo skatinant lyčių lygybę, taip 
pat lyčių aspekto integravimą į visas Sąjungos politikos sritis ir su jomis susijusias 
nacionalines politikos sritis yra labai svarbus; pabrėžia, kad atsižvelgiant į Instituto tikslus 
ir užduotis reikalinga, jog Sąjungos institucinėje sistemoje būtų išlaikytas atskiras šiuo 
tikslu įkurtas subjektas;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai patvirtino, jog Instituto metinės finansinės 
ataskaitos, apimančios 7 700 000 EUR biudžetą, visais reikšmingais aspektais teisingai 
nurodo Instituto finansinę padėtį 2012 m. gruodžio 31 d. ir kad Instituto 2012 finansinių 
metų operacijos buvo atliekamos ir pinigų srautų judėjimas vyko pagal jo finansinio 
reglamento nuostatas;

3. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Instituto 2012 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos;

4. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad perkėlimai sumažėjo nuo 50 proc. 2011 m. 
iki 32 proc. visų asignavimų 2012 m.; pabrėžia, kad padaryta didelė pažanga mažinant 
perkėlimus ir ragina Institutą tęsti savo pastangas siekiant vis labiau juos mažinti;

5. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad Institutas neturi oficialios viešųjų pirkimų 
planavimo ir stebėsenos procedūros ir kad į jo metinę darbo programą neįtrauktas su 
planuojama veikla susijęs viešųjų pirkimų planas; tačiau pažymi, kad nepanaudota tik 
7 proc. į 2012 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų, kurie turėjo būti panaikinti; šiuo 
požiūriu atkreipia dėmesį į Instituto įsipareigojimą pagerinti viešųjų pirkimų planavimą ir 
priežiūrą ir sukurti stebėsenos priemonę bei biudžeto stebėjimo gaires;

6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą dėl nustatytų trūkumų įdarbinimo procedūrų 
dokumentuose; šiuo požiūriu pažymi Instituto veiksmus siekiant atnaujinti įdarbinimo 
gaires tam, kad būtų rasti šių nustatytų trūkumų pašalinimo būdai;

7. atkreipia dėmesį į Instituto padarytą pažangą, susijusią su jo etatų planu, nes tai padeda 
Institutui veiksmingai dirbti;  

8. atkreipia dėmesį į Instituto veiklos ataskaitos išvadas ir pažymi, kad 2012 m. Institutas, be 
kita ko, parengė dvi ataskaitas pirmininkaujančioms valstybėms narėms, kuriose 
didžiausias dėmesys skiriamas lyčių lygybei ir klimato kaitai bei smurtui prieš moteris ir 
paramai aukoms, baigė rengti lyčių lygybės indeksą, pradėjo 7 tyrimus ir sukūrė 
internetinę mokymo lyčių klausimais išteklių duomenų bazę;

9. ragina Institutą savo metinėje darbo programoje planuojant mokėjimo poreikius ir 
biudžeto prioritetus atsižvelgti į veiklą, numatytą Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
ir Instituto bendradarbiavimo plane;
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10. remdamasis šiuo metu turima informacija mano, kad Europos lyčių lygybės instituto 
direktoriui galima suteikti Instituto 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą.


