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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do Controlo 
Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda o importante papel do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) na 
promoção da igualdade dos géneros, nomeadamente na integração da dimensão do género 
em todas as políticas da União e nas políticas nacionais daí resultantes; sublinha que os 
objetivos e as tarefas do Instituto requerem que este continue a ser uma entidade 
específica, separada no quadro institucional da União; 

2. Chama a atenção para a confirmação pelo Tribunal de Contas de que as contas anuais do 
Instituto, com um orçamento de 7 700 000 euros, apresentam, em todos os seus aspetos 
materiais, uma imagem fiel da sua posição financeira em 31 de dezembro de 2012 e de 
que as operações e fluxos de tesouraria do Instituto no exercício de 2012 são conformes 
com as disposições do seu Regulamento Financeiro; 

3. Manifesta a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais do Instituto relativas ao exercício de 2012 são 
legais e regulares em todos os seus aspetos materiais; 

4. Regista a observação do Tribunal de Contas a respeito do facto de a taxa de dotações 
transitadas ter sido reduzida de 50 % do total de autorizações em 2011 para 32 % em 
2012; realça os progressos significativos realizados em termos de redução do nível de 
dotações objeto de transição e convida o Instituto a continuar a envidar esforços tendo em 
vista uma redução progressiva;

5. Regista a observação do Tribunal de Contas de que o Instituto não dispõe de um processo 
formal de programação e de monitorização de contratos e de que o seu plano de trabalho 
anual não inclui um calendário de contratos associado às atividades planeadas; constata, 
porém, que apenas 7 % das dotações autorizadas que transitaram para 2012 não foram 
usados e tiveram de ser anulados; sublinha, neste contexto, o compromisso assumido pelo 
Instituto de melhorar a programação e a monitorização dos contratos públicos mediante o 
estabelecimento de um instrumento para o efeito e de orientações em matéria de 
acompanhamento orçamental;

6. Regista a observação do Tribunal de Contas relativa às lacunas identificadas na 
documentação dos processos de recrutamento; toma nota, a este respeito, das medidas 
tomadas pelo Instituto no sentido de atualizar as orientações para o recrutamento, a fim de 
encontrar soluções para as referidas lacunas;

7. Assinala os progressos realizados pelo Instituto no que toca à conclusão do seu quadro de 
pessoal, que contribui para o seu funcionamento eficaz; 

8. Regista as conclusões principais do relatório de atividade do Instituto e indica que, em 
2012, o Instituto procedeu, entre outros aspetos, à elaboração de dois relatórios destinados 
às Presidências, que se centraram em temas como «a igualdade dos géneros – alterações 
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climáticas» e «a violência contra as mulheres – apoio às vítimas», à conclusão do 
estabelecimento do Índice de Igualdade de Género, à realização de sete estudos e ao 
desenvolvimento de uma base de dados em linha que contém recursos para a formação em 
questões relacionadas com o género;

9. Convida o Instituto a ter em conta o seu plano de trabalho anual quando planificar as 
necessidades de pagamento e as prioridades orçamentais, as atividades previstas no plano 
de cooperação entre a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdades dos Géneros e o 
Instituto;

10. Considera que, de acordo com os dados presentemente disponíveis, pode ser concedida 
quitação ao Diretor do Instituto Europeu para a Igualdade de Género pela execução do 
orçamento do Instituto para o exercício de 2012.


