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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam ir svarīga nozīme, veicinot 
dzimumu līdztiesību, atbalstot dzimumu līdztiesības aspekta integrāciju visās Savienības 
politikas jomās un no Savienības politikas izrietošajās dalībvalstu politikas nostādnēs, 
cīnoties pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī uzlabojot Savienības iedzīvotāju izpratni 
par dzimumu līdztiesību; uzsver, ka Institūta mērķi un uzdevumi ir tādi, ka iestāžu sistēmā 
ir vajadzīga atsevišķa to īstenošanai paredzēta struktūra; 

2. uzsver, ka 2011. gads bija Institūta pirmais pilnais darbības gads, jo par finansiāli un 
administratīvi neatkarīgu struktūru tas kļuva 2010. gada jūnijā; 

3. vērš uzmanību uz Revīzijas palātas apstiprinājumu, ka Institūta gada pārskati par budžetu 
EUR 7 530 000 apmērā visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Institūta finanšu 
stāvokli 2011. gada 31. decembrī un Institūta darbība un naudas plūsmas 2011. finanšu 
gadā ir atbilstīgas Institūta finanšu noteikumiem; 

4. pauž gandarījumu, jo Revīzijas palāta ir atzinusi, ka Institūta 2011. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; 

5. norāda uz Revīzijas palātas komentāru, ka 2011. gadā pārnesto apropriāciju īpatsvars bija 
50 %; aicina Institūtu censties pakāpeniski samazināt pārnesto apropriāciju apmēru, lai 
panāktu pieņemamu pārnesumu līmeni, tā ievērojot budžeta gada pārskata principu; 

6. norāda uz Revīzijas palātas komentāru, ka nepieciešams uzlabot par pamatlīdzekļiem 
uzskatāmā fiziskā inventāra un uzkrāto maksu aplēšu dokumentēšanu; šajā sakarībā 
norāda uz Institūta apņemšanos nodrošināt atbilstošu aktīvu pārvaldību un uzlabot uzkrāto 
maksu aplēses;

7. atzinīgi vērtē uzlabojumus attiecībā uz Institūta vakanto štata vietu aizpildīšanu, jo, 
pateicoties tam, palielināsies Institūta darbības efektivitāte; 

8. atzinīgi vērtē Institūta otro ex-ante novērtējuma ziņojumu, kurā novērtēti konkrēti Institūta 
mērķi un darbības; 

9. uzsver Institūta veikto darbību nozīmi dzimumu līdzsvaru sekmējošas pieejas veicināšanā 
un plašākā sieviešu iesaistīšanā vadošos amatos, kā prasīts Komisijas nesen izstrādātajos 
dokumentos par dzimumu līdztiesības jautājumiem, piemēram, priekšlikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem 
(COM(2012)0614) un Komisijas paziņojumā „Dzimumu līdzsvars uzņēmumu vadībā: 
ieguldījums gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē” (COM(2012)0615);

10. pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta direktoram var sniegt apstiprinājumu par Institūta 2011. finanšu gada budžeta 
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izpildi.


