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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na pomembno vlogo Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) pri 
spodbujanju enakosti spolov, tudi vključevanju načela enakosti spolov v vse politike Unije 
in iz njih izhajajoče nacionalne politike; poudarja, da je zaradi ciljev in nalog, ki jih ima 
inštitut, potreben poseben, temu namenjen organ v institucionalnem okviru Unije; 

2. opozarja, da je Računsko sodišče potrdilo, da se letni računovodski izkazi inštituta, ki 
prikazujejo proračun v višini 7.700.000 EUR, v vseh pomembnih vidikih ujemajo z 
dejanskim finančnim stanjem z dne 31. decembra 2012 ter da so bili poslovni dogodki in 
denarni tokovi inštituta v proračunskem letu 2012 v skladu z določbami finančne uredbe; 

3. izraža zadovoljstvo v zvezi z izjavo Računskega sodišča, da so letni računovodski izkazi 
inštituta za proračunsko leto 2012 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni; 

4. je seznanjen z opombo Računskega sodišča, da se je prenos sredstev zmanjšal s 50 % v 
letu 2011 na 32 % skupnih obveznosti v letu 2012; poudarja, da je bil dosežen pomemben 
napredek pri zmanjševanju prenosov in poziva inštitut, naj si še naprej prizadeva za 
njihovo postopno zmanjševanje; 

5. je seznanjen z opombo Računskega sodišča, da inštitut nima uradnega postopka za 
načrtovanje in spremljanje javnih naročil ter da njegov letni delovni program ne vključuje 
časovnega načrta javnih naročil, povezanega z načrtovanimi dejavnostmi; ugotavlja pa, da 
le 7 % sredstev za prevzem obveznosti, prenesenih v leto 2012, ni bilo uporabljenih ter jih 
je bilo treba razveljaviti; glede tega poudarja zavezo inštituta, da bo izboljšal načrtovanje 
in spremljanje javnih naročil, s tem da bo oblikoval orodje za spremljanje in smernice za 
spremljanje proračuna;

6. je seznanjen z opombo Računskega sodišča glede ugotovljenih pomanjkljivosti v 
dokumentaciji v zvezi s postopki zaposlovanja; v zvezi s tem opozarja na dejavnosti 
inštituta za posodobitev smernic zaposlovanja, da bi poiskali rešitve za te ugotovljene 
pomanjkljivosti;

7. opozarja na napredek inštituta pri izpolnjevanju svojega kadrovskega načrta, kar prispeva 
k učinkovitemu delovanju inštituta; 

8. je seznanjen z glavnimi ugotovitvami poročila o dejavnostih inštituta in poudarja, da je 
leta 2012 inštitut med drugim pripravil poročili za predsedstva, ki se osredotočata na 
„enakost spolov – podnebne spremembe“ in „nasilje nad ženskami – podpora žrtvam“, 
zaključil oblikovanje indeksa enakosti spolov, začel sedem študij ter razvil spletno zbirko 
podatkov o virih usposabljanja na področju enakosti spolov;

9. poziva inštitut, naj pri načrtovanju zahtev za plačilo in proračunskih prednostnih nalog v 
svojem letnem delovnem programu upošteva dejavnosti, predvidene v načrtu sodelovanja 
med Odborom za pravice žensk in enakost spolov ter inštitutom;
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10. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se direktorici Evropskega inštituta za enakost 
spolov lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko 
leto 2012.


