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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tärkeä tehtävä on edistää sukupuolten tasa-
arvoa ja sen sisällyttämistä unionin kaikkiin toimintalinjoihin ja vastaaviin jäsenvaltioiden 
toimintalinjoihin sekä torjua sukupuolisyrjintää ja herättää unionin kansalaisten 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta; painottaa, että instituutin tavoitteet ja tehtävät ovat 
sellaisia, että niiden toteuttamiseen tarvitaan institutionaaliset puitteet; 

2. toteaa, että vuosi 2011 oli instituutin ensimmäinen täysi toimintavuosi, sillä instituutista 
tuli taloudellisesti ja hallinnollisesti riippumaton kesäkuussa 2010; 

3. korostaa tilintarkastustuomioistuimen vahvistaneen, että 7 530 000 euron talousarviota 
koskeva tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot instituutin 
taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2011 ja että instituutin toimet ja rahavirrat 
varainhoitovuodelta 2011 ovat sen varainhoitoa koskevien säännösten mukaiset; 

4. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut instituutin vuoden 
2011 tilinpäätöksen perustana olevien toimien olevan olennaisilta osiltaan lailliset ja 
asianmukaiset; 

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan vuoden 2011 
kaikista sitoumuksista siirrettiin 50 prosenttia seuraavalle varainhoitovuodelle; kehottaa 
instituuttia pyrkimään vähentämään siirtojen osuuden vaiheittain hyväksyttävälle tasolle 
vuotuisuutta koskevan talousarvioperiaatteen kunnioittamiseksi; 

6. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin huomautti tarpeesta parantaa 
dokumentointia käyttöomaisuuden inventaariosta ja menojäämiä koskevasta arviosta; 
huomioi tässä mielessä, että instituutti on sitoutunut varmistamaan, että käyttöomaisuutta 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja että menojäämiä koskevaa arviota parannetaan;

7. panee tyytyväisenä merkille instituutin henkilöstötaulukon täyttöasteen parantumisen, sillä 
se tehostaa instituutin toimintaa; 

8. panee tyytyväisenä merkille instituutin toisen ennakkoarviokertomuksen, jossa 
keskitytään sen erityisiin tavoitteisiin ja toimiin; 

9. pitää tärkeänä instituutin toimia, joilla se edistää sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista ja naisjohtajien osallistumisen edistämistä komission äskettäin sukupuolten tasa-
arvosta antamien asiakirjojen mukaisesti (ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä (COM(2012)0614) sekä komission tiedonanto "Sukupuolijakauman 
tasapaino yritysjohdossa: älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistäminen" 
(COM(2012)0615));
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10. katsoo, että tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella Euroopan tasa-
arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus tasa-arvoinstituutin talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011.


