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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om Europeiska jämställdhetsinstitutets viktiga roll i arbetet 
för jämställdhet, bland annat för jämställdhetsintegrering i all EU-politik och den 
nationella politik som följer av denna. Parlamentet understryker att det med tanke på 
institutets mål och uppgifter även i fortsättningen behövs en särskild enhet inriktad på 
dessa frågor inom unionens institutionella ram. 

2. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten bekräftar att institutets årsredovisning 
som uppvisar en budget på 7 700 000 EUR, i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande 
bild av institutets finansiella ställning per den 31 december 2012, och att transaktionerna 
och kassaflödet för budgetåret 2012 stämmer överens med institutets budgetbestämmelser. 

3. Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger 
till grund för institutets årsredovisning för budgetåret 2012 i alla väsentliga avseenden är 
lagliga och korrekta. 

4. Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om minskningen av överföringen 
från 50 procent 2011 till 32 procent av de totala åtagandena för 2012. Parlamentet 
understryker de betydande framsteg som gjorts för att minska överföringen och uppmanar 
institutet att fortsätta sina ansträngningar för att gradvis minska den.

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om att institutet inte har någon 
formaliserad upphandlingsplanering eller något övervakningsförfarande och att dess årliga 
arbetsprogram inte innehåller något upphandlingsschema med koppling till den planerade 
verksamheten. Parlamentet konstaterar dock att endast sju procent av de 
åtagandebemyndiganden som fördes över till 2012 inte användes utan förföll. Parlamentet 
understryker i detta hänseende institutets åtagande att förbättra planeringen och 
övervakningen av upphandlingarna genom att ta fram ett övervakningsverktyg och 
riktlinjer för budgetövervakning.

6. Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om identifierade brister i 
dokumentationen om rekryteringsförfarandena. Parlamentet noterar i detta hänseende 
institutets åtgärder för att uppdatera riktlinjerna för rekrytering för att hitta lösningar på 
dessa brister.

7. Europaparlamentet påpekar de framsteg som institutet gjort med färdigställandet av sin 
tjänsteförteckning, som bidrar till att institutet fungerar effektivt. 

8. Europaparlamentet noterar de viktigaste resultaten i institutets verksamhetsrapport och 
påpekar att institutet under 2012 bland annat lade fram två rapporter för 
ordförandeskapen, med fokus på ”jämställdhet – klimatförändringar” och ”våld mot 
kvinnor – stöd till offren”, färdigställde jämställdhetsindexet, inledde sju undersökningar 
och upprättade en databas över resurser för utbildning i jämställdhetsfrågor.
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9. Europaparlamentet uppmanar institutet att i sitt årliga arbetsprogram, vid planeringen av 
betalningskrav och budgetprioriteringar, beakta de verksamheter som planeras i 
samarbetsplanen mellan utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män och institutet.

10. På grundval av de uppgifter som nu finns tillgängliga anser Europaparlamentet att 
direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet kan beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av institutets budget för budgetåret 2012.


