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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. припомня важната роля на Европейския институт за равенство между половете при 
насърчаването на равенството между половете и подпомагането на интегрирането 
му във всички политики на Съюза и произтичащите от тях национални политики и в 
борбата срещу дискриминацията въз основа на пола, както и за повишаване 
осведомеността на гражданите на ЕС по въпросите на равенството между половете; 
подчертава, че целите и задачите на института изискват отделна специфична 
структура да бъде поддържана в институционалната рамка; 

2. подчертава, че 2011 г. е била първата пълна календарна година от дейността на 
института, откакто той придоби финансова и административна самостоятелност 
през юни 2010 г.; 

3. обръща внимание на потвърждението на Сметната палата, че във всички 
съществени аспекти годишните отчети на института за бюджет в размер на 
7 530 000 EUR дават вярна представа за финансовото му състояние към 31 декември 
2011 г. и че операциите и паричните потоци на института за финансовата 2011 
година са в съответствие с неговия финансов регламент; 

4. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 
отчети на института за финансовата 2011 година, за законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти; 

5. отбелязва забележката на Сметната палата относно преноса на 50 % от общите 
бюджетни кредити за поети задължения през 2011 г.; призовава института да 
положи усилия за постепенното намаляване на преносите, с цел да достигне 
допустими нива на преноси за спазване на бюджетния принцип на ежегодност; 

6. отбелязва забележката на Сметната палата относно нуждата от подобряване на 
документацията на извършената физическа инвентаризация на дълготрайни активи 
и на оценката на натрупаните задължения; отбелязва в тази връзка ангажимента на 
института да гарантира подходящо управление на активите и да подобри оценката 
на натрупаните задължения;

7. приветства подобрението в запълването на щатното разписание, което допринася за 
ефективното функциониране на института; 

8. приветства втория доклад за предварителна оценка, който се съсредоточава върху 
специфичните цели и дейности на института; 

9. подчертава важността на дейностите на института относно подхода, основан на 
пола, и по-широкото включване на жени на ръководни позиции съгласно 
изискванията на наскоро публикуваните документи на Комисията относно 
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равенството между половете, като например предложението за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред 
директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и свързани с това мерки (COM(2012)0614) и съобщението на Комисията, 
озаглавено „Балансът между половете в ръководството на предприятията: в 
подкрепа на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2012)0615);

10. въз основа на наличните понастоящем данни счита, че директорът на Европейския 
институт за равенство между половете може да бъде освободен от отговорност във
връзка с изпълнението на бюджета на института за финансовата 2011 година.


