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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina o istotnej roli Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) we wspieraniu równości płci, w tym we włączaniu problematyki płci do głównego 
nurtu wszystkich dziedzin polityki UE i wynikających zeń dziedzin polityki krajowej; 
podkreśla, że cele i zadania Instytutu wymagają utrzymania w ramach instytucjonalnych 
Unii oddzielnej i wyspecjalizowanej jednostki; 

2. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że roczne sprawozdanie finansowe 
Instytutu dotyczące budżetu w wysokości 7 700 000 EUR przedstawia we wszystkich 
istotnych aspektach faktyczną sytuację finansową Instytutu na dzień 31 grudnia 2012 r. 
oraz że transakcje i przepływy pieniężne za ten rok budżetowy są zgodne z przepisami 
rozporządzenia finansowego Instytutu; 

3. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał roczne sprawozdanie 
finansowe Instytutu za rok budżetowy 2012 za zgodne z prawem i prawidłowe we 
wszystkich istotnych aspektach; 

4. zauważa uwagi Trybunału Obrachunkowego w sprawie zmniejszenia kwoty 
przeniesionych środków z 50% w 2011 r. do 32% całkowitej kwoty środków na 
zobowiązania w 2012 r.; podkreśla istotne postępy dokonane w zmniejszeniu kwoty 
przeniesionych środków i wzywa instytut, by nadal podejmował wysiłki nad ich 
stopniowym zmniejszeniem;

5. zauważa uwagę Trybunału Obrachunkowego, że instytut nie posiada sformalizowanego 
planu zamówień ani procedury monitorowania oraz że roczny program prac nie zawiera 
planu zamówień dotyczących zamierzonych działań; zauważa jednak, że nie 
wykorzystano tylko 7% środków na zobowiązania przeniesionych na 2012 r. i trzeba było 
je anulować; w związku z tym podkreśla zobowiązanie instytutu do poprawy planowania i 
monitorowania zamówień poprzez stworzenie narzędzia monitorowania i wytycznych 
dotyczących monitorowania budżetowego;

6. zauważa uwagę Trybunału Obrachunkowego o stwierdzonych nieprawidłowościach w 
dokumentacji procedur naboru; zauważa w związku z tym działania instytutu mające na 
celu zaktualizowanie wytycznych dotyczących naboru, żeby znaleźć rozwiązanie dla tych 
stwierdzonych nieprawidłowości;

7. wskazuje na postępy zarejestrowane przez instytut w odniesieniu do sfinalizowania jego 
planu zatrudnienia, co przyczyni się do skutecznego działania instytutu;

8. odnotowuje główne ustalenia sprawozdania z działalności instytutu oraz podkreśla, że 
m.in. w 2012 r. instytut przedstawił dwa sprawozdania dla prezydencji, w których 
skupiono się na „równości płci – zmianach klimatu” oraz „przemocy wobec kobiet –
wsparciu ofiar”, ukończył prace nad wskaźnikiem równości płci, rozpoczął 7 analiz i 
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opracował internetową bazę danych o zasobach szkoleniowych w dziedzinie płci;

9. wzywa instytut, by przy planowaniu wymogów dotyczących płatności i priorytetów 
budżetowych uwzględnił w rocznym programie prac działania przewidziane w planie 
współpracy między Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia a instytutem;

10. jest zdania, na podstawie obecnie dostępnych danych, że dyrektorowi Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn można udzielić absolutorium z wykonania 
budżetu Instytutu za rok budżetowy 2012.


