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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína dôležitú úlohu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť pri presadzovaní 
rodovej rovnosti vo všetkých politikách Únie, ako aj vo vnútroštátnych politikách, ktoré 
z nich vyplývajú; zdôrazňuje, že v záujme plnenia cieľov a úloh inštitútu je potrebné 
zachovať samostatný špecializovaný subjekt v inštitucionálnom rámci Únie; 

2. upozorňuje na potvrdenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka inštitútu, ktorá 
vykazuje rozpočet vo výške 7 700 000 EUR, vo všetkých významných hľadiskách verne 
vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2012 a operácie a hotovostné toky 
inštitútu za rozpočtový rok 2012 sú v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtového 
nariadenia; 

3. vyjadruje spokojnosť s vyhlásením Dvora audítorov, že príslušné operácie súvisiace 
s ročnou účtovnou závierkou inštitútu za rozpočtový rok 2012 sú vo všetkých 
významných hľadiskách zákonné a správne; 

4. berie na vedomie poznámku Dvora audítorov o znížení objemu prenesených prostriedkov 
z 50 % celkových záväzkov v roku 2011 na 32 % v roku 2012; podčiarkuje výrazný 
pokrok, ktorý nastal v znižovaní objemu prenesených prostriedkov, a vyzýva inštitút, aby 
naďalej pokračoval v úsilí o ich postupné znižovanie;

5. berie na vedomie poznámku Dvora audítorov o tom, že inštitút nemá zavedený formálny 
postup plánovania a monitorovania verejného obstarávania a že jeho ročný pracovný 
program neobsahuje harmonogram verejného obstarávania, ktorý by bol prepojený 
s plánovanými činnosťami; konštatuje však, že len 7 % viazaných rozpočtových 
prostriedkov prenesených do roku 2012 nebolo využitých a museli byť zrušené; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti odhodlanie inštitútu zlepšiť plánovanie verejného 
obstarávania a monitorovania zriadením nástroja na monitorovanie a vypracovaním 
usmernení na monitorovanie rozpočtu;

6. berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov o zistených nedostatkoch v dokumentácií 
k postupom prijímania zamestnancov do služobného pomeru; berie v tejto súvislosti na 
vedomie aktivity inštitútu zamerané na úpravu smerníc na prijímanie zamestnancov do 
služobného pomeru s cieľom nájsť riešenia týchto zistených nedostatkov;

7. upozorňuje na pokrok v súvislosti s dokončením plánu pracovných miest inštitútu, ktorý 
prispieva k jeho efektívnemu fungovaniu; 

8. berie na vedomie hlavné zistenia správy o činnosti inštitútu a poukazuje na skutočnosť, že 
v roku 2012 inštitút okrem iného vypracoval dve správy pre predsedníctvo zamerané na 
témy „rodová rovnosť – zmena klímy“ a „násilie voči ženám – podpora pre obete“, 
dokončil index rodovej rovnosti, zadal na vypracovanie sedem štúdií a vytvoril online 
databázu zdrojov vzdelávania v oblasti rodovej problematiky;

9. žiada inštitút, aby pri plánovaní požiadaviek na platby a rozpočtových priorít vo svojom 
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ročnom pracovnom programe zohľadnil činnosti, ktoré sa predpokladajú v pláne 
spolupráce medzi Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a inštitútom;

10. na základe údajov, ktoré sú v súčasnosti dostupné, sa domnieva, že výkonnej riaditeľke 
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť možno udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu 
inštitútu za rozpočtový rok 2012.


