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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om den vigtige rolle, som Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder spiller i forbindelse med at fremme ligestillingsaspektet og støtte integrationen 
heraf i alle Unionens politikker og i de heraf følgende nationale politikker samt i 
forbindelse med at øge unionsborgernes bevidsthed om ligestillingsaspektet; understreger, 
at instituttets mål og opgaver kræver, at der i den flerårige finansielle ramme bevares en 
separat enhed dedikeret til dette formål; 

2. understreger, at 2011 var instituttets første år med fuld driftskapacitet efter at have opnået 
finansiel og administrativ uafhængighed i 2010; 

3. henleder opmærksomheden på Revisionsrettens bekræftelse af, at instituttets årsregnskab, 
der viser et budget på 7 350 000 EUR, i alle væsentlige henseender giver et retvisende 
billede af dets finansielle stilling den 31. december 2011, og at instituttets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 2011 er i overensstemmelse med bestemmelserne i dets 
finansforordning; 

4. udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger 
til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2011, for i alle væsentlige 
henseender at være lovlige og formelt rigtige; 

5. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om fremførslen på 50 % af de samlede 
bevillinger i 2011; opfordrer instituttet til at gøre en indsats for gradvist at reducere 
fremførslen med det formål at opnå et acceptabelt fremførselsniveau, således at 
budgetprincippet om etårighed overholdes; 

6. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at den fysiske opgørelse over anlægsaktiver 
og overslaget over skyldige omkostninger burde dokumenteres bedre; noterer sig i denne 
henseende, at instituttet har forpligtet sig til at sikre, at aktiverne forvaltes på en korrekt 
måde, og at overslaget over skyldige omkostninger vil blive forbedret;

7. glæder sig over den forbedrede besættelsesgrad for stillinger på stillingsfortegnelsen, som 
skal bidrage til, at instituttet fungerer effektivt; 

8. glæder sig over instituttets anden forudgående evalueringsrapport, som fokuserer på 
instituttets specifikke målsætninger og aktiviteter; 

9. understreger betydningen af instituttets aktiviteter vedrørende kønssensitive tilgange og 
bredere inddragelse af kvinder i ledende stillinger, som krævet i Kommissionens seneste 
dokumenter om ligestilling, såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614) og Kommissionens meddelelse med titlen 
"En ligelig kønsfordeling i topposter: et bidrag til intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst;
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10. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til 
direktøren for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2011.


