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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudil on tähtis roll edendada 
soolist võrdõiguslikkust ja toetada selle põhimõttega arvestamist kõikides poliitika 
valdkondades nii liidus kui ka liikmesriikides, samuti võitlemisel soolise 
diskrimineerimise vastu ja liidu kodanike teadlikkuse tõstmisel soolise võrdõiguslikkuse 
teemal; rõhutab, et instituudi eesmärkide ja ülesannete täitmiseks on vaja ülal pidada 
eraldiseisvat asjaomast üksust institutsionaalse raamistiku sees; 

2. rõhutab, et kuna instituut on majanduslikult ja administratiivselt iseseisev alates 2010. 
aasta juunist, oli 2011. aasta neil alles esimene täispikk tegevusaasta; 

3. juhib tähelepanu kontrollikoja kinnitusele, mille kohaselt annab 7 530 000 euro suuruse 
eelarvega instituudi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes punktides tõepärase 
pildi instituudi finantsolukorrast 31. detsembri 2011. aasta seisuga ning et instituudi 
tehingud ja rahavood 2011. aastal on instituudi finantsmäärusega kooskõlas; 

4. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas instituudi 2011. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes punktides 
seaduslikeks ja korrektseteks; 

5. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, et 50 protsenti 2011. aasta kulukohustustest
kantakse üle; kutsub instituuti üles pingutama järkjärgulise ülekandmise vähendamise 
nimel, et jõuda vastuvõetava tasemeni, mis oleks kooskõlas eelarve aastasuse 
põhimõttega; 

6. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, et põhivara inventuuride ja kumuleerunud kulude 
hindamise dokumenteerimist on vaja parandada; võtab sellega seoses teadmiseks 
instituudi tõsise püüdluse tagada korrektne varahaldus ja parandada kumuleerunud kulude 
hindamist;

7. väljendab heameelt ettenähtud ametikohtade hõivatuse määra üle, sest see aitab kaasa 
instituudi tõhusale tööle; 

8. tervitab instituudi teist vahehindamisaruannet, milles keskendutakse instituudi 
konkreetsetele eesmärkidele ja tegevustele; 

9. rõhutab instituudi tegevuse suurt tähtsust soopõhise lähenemisviisi ja naiste suurema 
kaasatuse osas juhtivatel ametikohtadel, nagu seda nõutakse hiljutistes soolist 
võrdõiguslikkust käsitlevates komisjoni dokumentides, näiteks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi ettepanekus, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil 
noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega 
seotud meetmed (COM(2012)0614) ning teatises „Sooline tasakaal äriühingute 
juhtorganites: abiks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamisel” 
(COM(2012)0615);
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10. on olemasolevate andmetele tuginedes seisukohal, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi direktori tegevusele instituudi 2011. aasta eelarve täitmisel võib anda 
heakskiidu.


