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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena svarbų vaidmenį, kurį Europos lyčių lygybės institutas atlieka skatindamas lyčių 
lygybę ir remdamas jos integraciją į visas Sąjungos politikos kryptis bei pagal ją parengtą 
nacionalinę politiką, taip pat kovodamas su diskriminacija dėl lyties ir didindamas 
Sąjungos piliečių informuotumą apie lyčių lygybę; pabrėžia, kad atsižvelgiant į instituto 
tikslus ir užduotis reikalinga, jog institucinėje sistemoje būtų išlaikytas atskiras šiuo tikslu 
įkurtas subjektas; 

2. pabrėžia, kad 2011 m. – pirmi pilni instituto veiklos metai nuo to laiko, kai 2010 m. 
birželio mėn. institutui buvo suteikta finansinė ir administracinė nepriklausomybė; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai patvirtino, jog instituto metinės finansinės 
ataskaitos, apimančios 7 530 000 EUR biudžetą, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 
nurodo instituto finansinę padėtį 2011 m. gruodžio 31 d. ir kad instituto 2011 finansinių 
metų operacijos buvo atliekamos ir pinigų srautų judėjimas vyko pagal jo finansinio 
reglamento nuostatas; 

4. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog instituto 2011 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais reikšmingais atžvilgiais yra teisėti ir 
tvarkingi; 

5. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą dėl 50 proc. visų 2011 m. įsipareigojimų 
perkėlimo į kitą laikotarpį; ragina institutą dėti pastangų, kad būtų palaipsniui sumažinta 
perkėlimo į kitą laikotarpį dalis, siekiant priimtino perkėlimo lygio ir kad būtų laikomasi 
biudžeto metinio periodiškumo principo; 

6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą dėl to, kad reikia gerinti ilgalaikio turto fizinės 
inventorizacijos atlikimo dokumentavimą ir sukauptų sąnaudų apskaičiavimą; 
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad institutas įsipareigojo užtikrinti tinkamą turto valdymą ir 
gerinti sukauptų sąnaudų apskaičiavimą

7. palankiai vertina geresnį instituto etatų plano užimtumo rodiklį, nes juo prisidedama prie 
veiksmingo instituto veikimo; 

8. palankiai vertina antrą instituto išankstinio vertinimo ataskaitą, kurioje dėmesys 
sutelkiamas į konkrečius instituto tikslus ir veiklą; 

9. pabrėžia, kad svarbi yra instituto veikla dėl su lytimi susijusio požiūrio ir platesnio moterų 
dalyvavimo užimant vadovaujamas pareigas, kaip reikalaujama neseniai paskelbtuose 
Komisijos dokumentuose dėl lyčių lygybės, pvz., pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (COM(2012) 0614) ir 
komunikate „Vadovaujamas pareigas bendrovėse einančių asmenų lyčių pusiausvyra. 
Indėlis į pažangų, tvarų ir integracinį augimą“ (COM(2012) 0615);
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10. remdamasis dabar turima informacija mano, kad Europos lyčių lygybės instituto 
vykdomajam direktoriui galima suteikti instituto 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimą.


