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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar fir-rwol importanti tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluża l-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-
ġeneri fil-politiki kollha tal-Unjoni u fil-politiki nazzjonali li jirriżultaw minnhom; jisħaq 
li l-objettivi u l-kompiti tal-Istitut jirrikjedu li fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni tinżamm 
entità dedikata separata; 

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-approvazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali tal-
Istitut juru baġit ta' EUR 7 700 000, fuq il-punti materjali kollha, u li dan jippreżenta 
tajjeb il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu sal-31 ta' Diċembru 2012 u li l-attivitajiet tal-Istitut u 
l-flussi ta' kapital għas-sena finanzjarja 2012 jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju tiegħu; 

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Qorti tal-Awdituri ddikjarat li t-tranżazzjonijiet 
sottostanti tal-kontijiet annwali tal-Istitut għas-sena finanzjarja 2012 huma legali u 
regolari fuq il-punti materjali kollha; 

4. Jinnota l-kumment tal-Qorti tal-Awdituri dwar it-tnaqqis fil-riport minn 50 % fl-2011 għal 
32 % tal-impenji totali fl-2012; jenfasizza l-progress sinifikanti li sar fit-tnaqqis tal-riport 
u jistieden lill-Istitut biex tkompli bl-isforzi tiegħu biex inaqqsu progressivament;

5. Jinnota l-kumment tal-Qorti tal-Awdituri li l-Istitut m'għandux proċedura formalizzata ta' 
ppjanar u monitoraġġ tal-akkwist u li l-programm ta' ħidma annwali tiegħu ma jinkludix 
skeda tal-akkwist marbuta mal-attivitajiet ippjanati; jinnota, madankollu, li 7 % biss tal-
approprjazzjonijiet impenjati trasferiti sal-2012 ma ntużawx u kellhom jiġu kkanċellati; 
jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-impenn tal-Istitut biex itejjeb l-ippjanar u l-monitoraġġ tal-
akkwist billi joħloq għodda ta' monitoraġġ u linji gwida dwar il-monitoraġġ tal-baġit;

6. Jinnota l-kumment tal-Qorti tal-Awdituri dwar in-nuqqasijiet identifikati fid-
dokumentazzjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ;  jinnota f'dan ir-rigward l-azzjonijiet tal-
Istitut biex jaġġorna l-linji gwida dwar ir-reklutaġġ sabiex jinstabu soluzzjonijiet għal 
dawn in-nuqqasijiet identifikati;

7. Jinnota l-progress irreġistrat mill-Istitut fir-rigward tat-tlestija tal-pjan tiegħu ta' 
stabbiliment, li jikkontribwixxi għall-funzjonament effettiv tal-Istitut; 

8. Jinnota s-sejbiet ewlenin tar-rapport dwar l-attività tal-Istitut u jirrimarka li fl-2012, fost l-
oħrajn, l-Istitut pproduċa żewġ rapporti għall-Presidenzi, li ffokaw fuq "l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri – it-tibdil fil-klima" u "l-vjolenza kontra n-nisa – appoġġ għall-vittmi", 
iffinalizza l-kostruzzjoni ta' Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, neda 7 studji u żviluppa 
bażi tad-data onljan ta' riżorsi ta' taħriġ dwar il-ġeneri;

9. Jistieden lill-Istitut biex, fil-programm ta' ħidma annwali tiegħu, meta jkun qed jippjana r-
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rekwiżiti tal-ħlas u l-prijoritajiet baġitarji, jieħu in kunsiderazzjoni l-attivitajiet previsti fil-
pjan ta' kooperazzjoni bejn il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-Istitut;

10. Huwa tal-fehma, fuq il-bażi tad-data disponibbli, li d-Direttur Eżekuttiv tal-Istitut 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jista’ jingħata kwittanza fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut għas-sena finanzjarja 2012.


