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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) nozīmīgo lomu dzimumu 
līdztiesības veicināšanā, tostarp dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visās 
Savienības politikas nostādnēs un no tām izrietošajā valstu politikā; uzsver, ka institūta 
mērķi un uzdevumi ir tādi, kuru īstenošanai Savienības iestāžu sistēmā ir vajadzīga 
atsevišķa struktūra;

2. vērš uzmanību uz Revīzijas palātas apstiprinājumu, ka institūta gada pārskati par budžetu 
EUR 7 700 000 apmērā visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo institūta finanšu 
stāvokli 2012. gada 31. decembrī un institūta darbība un naudas plūsmas 2012. finanšu 
gadā atbilst institūta finanšu noteikumiem;

3. pauž gandarījumu, jo Revīzijas palāta ir atzinusi, ka institūta 2012. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

4. pieņem zināšanai Revīzijas palātas piezīmi par pārnesto apropriāciju samazināšanos no 
50 % 2011. gadā līdz 32 % no kopējām saistību apropriācijām 2012. gadā; uzsver 
ievērojamos panākumus, kas gūti pārnesto līdzekļu apjoma samazināšanā, un aicina 
institūtu turpināt centienus to pakāpeniski mazināt;

5. norāda uz Revīzijas palātas piezīmi, ka institūtam nav oficiāli noformētas iepirkumu 
plānošanas un uzraudzības procedūras un ka tā gada darba programmā nav iekļauts ar 
plānotajiem pasākumiem saistīto iepirkumu grafiks; tomēr norāda, ka tikai 7 % no 
apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības un kuras pārnestas uz 2012. gadu, nav tikuši 
izmantoti un bija jāatceļ; šajā sakarībā uzsver institūta apņemšanos uzlabot iepirkumu 
plānošanu un uzraudzību, izveidojot uzraudzības instrumentu un budžeta uzraudzības 
pamatnostādnes;

6. norāda uz Revīzijas palātas piezīmi par trūkumiem darbā pieņemšanas procedūru 
dokumentācijā; šajā sakarībā pieņem zināšanai pasākumus, ko institūts veicis, lai 
atjauninātu darbā pieņemšanas pamatnostādnes nolūkā rast risinājumus konstatēto 
trūkumu novēršanai;

7. norāda uz institūta veikumu štatu sarakstā iekļauto vietu aizpildīšanā, kas veicina institūta 
efektīvu darbību;

8. pieņem zināšanai institūta darbības pārskatā iekļautos nozīmīgākos konstatējumus un 
norāda, ka 2012. gadā institūts cita starpā sagatavoja divus Padomes prezidentvalstīm 
paredzētus ziņojumus, kuros uzmanība pievērsta tādiem tematiem kā „dzimumu 
līdztiesība — klimata pārmaiņas” un „vardarbība pret sievietēm — atbalsts cietušajām”, 
pabeidza dzimumu līdztiesības indeksa izstrādi, sāka septiņus pētījumus un izstrādāja 
tiešsaistes datubāzi, kas ietver resursus apmācībai dzimumu līdztiesības jautājumos;

9. aicina institūtu tā gada darbības programmā, plānojot maksājumu vajadzības un budžeta 
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prioritātes, ņemt vērā pasākumus, kas paredzēti Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas un institūta sadarbības plānā;

10. pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta direktoram var sniegt apstiprinājumu par šī institūta 2012. finanšu gada budžeta 
izpildi.


