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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην υποστήριξη της ενσωμάτωσής της σε 
όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στις απορρέουσες εθνικές πολιτικές, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο και στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι οι στόχοι και το 
έργο του Ινστιτούτου απαιτούν τη διατήρηση μιας χωριστής συγκεκριμένης οντότητας 
εντός του θεσμικού πλαισίου·

2. τονίζει ότι το 2011 ήταν το πρώτο πλήρες επιχειρησιακό έτος για το Ινστιτούτο αφότου 
κέρδισε την χρηματοδοτική και διοικητική ανεξαρτησία του τον Ιούνιο του 2010·

3. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 
Ινστιτούτου που εμφανίζουν προϋπολογισμό ύψους 7 530 000 ευρώ απεικονίζουν πιστά, 
ως προς όλες τις ουσιώδεις πλευρές τους, την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση του 
Ινστιτούτου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και ότι οι δραστηριότητες του Ιδρύματος και οι 
ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος 2011 συνάδουν με τις διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού του· 

4. εκφράζει ικανοποίηση διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε, ως προς όλες τις 
ουσιώδεις πλευρές τους, νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων 
λογαριασμών του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2011·

5. σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη μεταφορά του 50% 
των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων το 2011· καλεί το Ινστιτούτο να καταβάλλει 
προσπάθειες για τη σταδιακή μείωση της μεταφοράς πιστώσεων εντός του στόχου να 
επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο μεταφοράς προκειμένου να τηρείται η αρχή του ετήσιου 
χαρακτήρα του προϋπολογισμού·

6. σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης 
των εγγράφων φυσικής απογραφής που τηρούνται για πάγια ενεργητικά στοιχεία και της 
εκτίμησης των οφειλόμενων εξόδων· σημειώνει σ’ αυτό το πλαίσιο τη δέσμευση του 
Ινστιτούτου να εξασφαλίσει κατάλληλη διαχείριση ενεργητικών στοιχείων και να 
βελτιώσει την εκτίμηση οφειλόμενων εξόδων·

7. επικροτεί τη βελτίωση του ποσοστού κάλυψης θέσεων στο οργανόγραμμά του, πράγμα 
που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου·

8. επικροτεί τη δεύτεη έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης του Ινστιτούτου η οποία 
επικεντρώνεται στους συγκεκριμένους στόχους και στις δράσεις του Ινστιτούτου·

9. τονίζει τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου όσον αφορά την 
προσέγγιση της ισότητας των φύλων και την ευρύτερη συμμετοχή γυναικών σε ηγετικές 
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θέσεις όπως απαιτείται από τα πρόσφατα έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα 
των φύλων όπως η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών 
(COM(2012)0614) και η ανακοίνωση με τίτλο «Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων 
στην ηγεσία των επιχειρήσεων: συμβολή στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2012)0615)·

10. είναι της γνώμης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
Διευθυντή του  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2011.


