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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește rolul important al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați (EIGE) în promovarea egalității de gen, inclusiv integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în toate politicile Uniunii și în politicile naționale rezultate; 
subliniază că, date fiind obiectivele și sarcinile Institutului, se impune menținerea unei 
entități separate specifice în cadrul instituțional al Uniunii; 

2. atrage atenția asupra confirmării aduse de Curtea de Conturi potrivit căreia conturile 
anuale ale Institutului, ce corespund unui buget de 7 700 000 EUR, prezintă în mod fidel, 
sub toate aspectele semnificative, situația financiară reală a acestuia la 31 decembrie 2012, 
iar operațiunile și fluxurile de numerar ale Institutului aferente exercițiului financiar 2012 
sunt conforme cu dispozițiile Regulamentului său financiar; 

3. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și 
regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor 
anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2012; 

4. ia act de comentariul Curții de Conturi cu privire la reducerea nivelului reportării de la 50 
% în 2011 la 32 % din totalul angajamentelor în 2012; subliniază progresele importante 
realizate în reducerea nivelului reportării și solicită Institutului să depună în continuare 
eforturi pentru a-l reduce treptat;

5. ia act de comentariul Curții de Conturi potrivit căruia Institutul nu dispune de o procedură 
formalizată de planificare și monitorizare a achizițiilor și că programul său anual de lucru 
nu cuprinde un calendar al achizițiilor publice legate de activitățile planificate; observă 
totuși că doar 7 % din creditele angajate reportate în 2012 nu au fost utilizate, trebuind să 
fie anulate; subliniază, în acest sens, angajamentul Institutului de a îmbunătăți planificarea 
și monitorizarea achizițiilor prin crearea unui instrument de monitorizare și elaborarea 
unor orientări privind monitorizarea bugetului;

6. ia act de comentariul Curții de Conturi cu privire la deficiențele identificate în 
documentarea procedurilor de recrutare; remarcă, în acest sens, acțiunile Institutului de 
actualizare a orientărilor în materie de recrutare pentru a găsi soluții la aceste deficiențe 
identificate;

7. subliniază progresele înregistrate de Institut în ceea ce privește finalizarea schemei sale de 
personal, care contribuie la funcționarea eficientă a Institutului; 

8. ia act de principalele constatări ale raportului de activitate al Institutului și subliniază 
faptul că, în 2012, printre altele, Institutul a elaborat două rapoarte pentru Președinții, 
axându-se pe „egalitatea de gen – schimbări climatice” și „violența împotriva femeilor –
sprijinul acordat victimelor”, a finalizat dezvoltarea indicelui egalității de gen, a lansat 7 
studii și a creat o bază de date online de resurse de formare în materie de gen;
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9. solicită Institutului să ia în considerare în programul său anual de lucru, la planificarea 
cerințelor de plată și a priorităților bugetare, activitățile prevăzute în planul de cooperare 
dintre Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și Institut;

10. consideră, pe baza datelor disponibile în prezent, că se poate acorda Directoarei 
Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2012.


