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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná důležitou úlohu, kterou plní Evropský institut pro rovnost žen a mužů při 
prosazování rovnosti žen a mužů a podpoře začleňování této otázky do všech politik Unie 
a navazujících vnitrostátních politik a v boji proti diskriminaci založené na pohlaví a také 
při zvyšování informovanosti občanů Unie v oblasti rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že 
cíle a úkoly institutu vyžadují, aby byl pro tuto oblast v institucionálním rámci vyčleněn 
zvláštní subjekt; 

2. zdůrazňuje, že od června 2010, kdy institut získal finanční a správní nezávislost, byl rok 
2011 prvním rokem, kdy byl institut v plném provozu; 

3. poukazuje na skutečnost, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka institutu vykazující 
rozpočet ve výši 7 530 000 EUR ve všech významných ohledech věrně odráží jeho 
finanční situaci ke dni 31. prosince 2011 a že transakce a hotovostní toky institutu za 
rozpočtový rok 2011 jsou v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení; 

4. vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil transakce, na kterých se účetní 
závěrka institutu za rozpočtový rok 2011 zakládá, ve všech významných ohledech za 
zákonné a správné; 

5. bere na vědomí poznámku Účetního dvora ohledně přenosu ve výši 50 % celkových 
závazků v roce 2011; vyzývá institut, aby vynaložil úsilí o postupné snížení přenosů 
s cílem dosáhnout přijatelné míry přenosu, aby tak byla dodržována zásada ročního 
rozpočtu; 

6. bere na vědomí připomínku Účetního dvora o potřebě zlepšit dokumentaci fyzické 
kontroly dlouhodobých aktiv a odhadů výdajů příštích období; bere v této souvislosti na 
vědomí, že se institut zavázal zajistit řádnou správu aktiv a zlepšit odhady výdajů příštích 
období; 

7. vítá, že se zlepšila míra obsazenosti pracovních míst v rámci jeho plánu pracovních míst, 
což přispívá k efektivnímu fungování institutu; 

8. vítá jeho druhou hodnotící zprávu ex-ante, která se zaměřila na specifické cíle a akce 
institutu; 

9. zdůrazňuje význam činností institutu, pokud jde o genderový přístup a širší zapojení žen 
na vedoucích postech, jak požadují dokumenty Komise z poslední doby, které se týkají 
rovnosti žen a mužů, jako je například návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (COM(2012)0614) a 
sdělení nazvané „Genderová vyváženost ve vedení podniků: přispět k inteligentnímu a 
udržitelnému růstu podporujícímu začlenění” (COM(2012)0615);
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10. na základě dostupných údajů je toho názoru, že lze řediteli Evropského institutu pro 
rovnost žen a mužů udělit absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 
2011.


