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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar fir-rwol importanti tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u fl-appoġġ tal-integrazzjoni tiegħu fil-politiki 
kollha tal-Unjoni u fil-politiki nazzjonali riżultanti, u fit-taqbida kontra d-diskriminazzjoni 
fuq il-bażi tas-sess, kif ukoll fit-tkabbir tal-kuxjenza taċ-ċittadini tal-Unjoni dwar l-
ugwaljanza tas-sessi; jisħaq li l-objettivi u l-kompiti tal-Istitut jirrikjedu li fil-qafas 
istituzzjonali jkun hemm entità dedikata separata; 

2. Jisħaq li l-2011 kienet l-ewwel sena operattiva kompluta għall-Istitut minn mindu kiseb l-
indipendenza finanzjarja u amministrattiva tiegħu f'Ġunju 2010; 

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-approvazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali tal-
Istitut juru baġit ta' EUR 7 530 000, fuq il-punti materjali kollha, u li dan jippreżenta 
tajjeb il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu sal-31 ta' Diċembru 2011 u li l-attivitajiet tal-Istitut u 
l-flussi ta' kapital għas-sena finanzjarja 2011 jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju tiegħu; 

4. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Qorti tal-Awdituri ddikjarat li t-tranżazzjonijiet 
sottostanti tal-kontijiet annwali tal-Istitut għas-sena finanzjarja 2011, huma legali u 
regolari fuq il-punti materjali kollha; 

5. Jinnota l-kumment tal-Qorti tal-Awdituri dwar ir-riportazzjoni ta’ 50% tal-impenji totali 
tal-2011; jitlob lill-Istitut jagħmel sforz ħalli progressivament inaqqas ir-riportazzjoni bl-
iskop li jilħaq livell aċċettabbli ta’ riportazzjoni ħalli jirrispetta l-prinċipju baġitarju tal-
annwalità; 

6. Jinnota l-kumment tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ħtieġa li titjieb id-dokumentazzjoni tal-
inventarju fiżiku għall-beni fissi u tal-istima tal-ħlasijiet akkumulati; jinnota f’dan is-sens 
l-impenn tal-Istitut li jiżgura ġestjoni xierqa tal-beni u li jtejjeb l-istima tal-ħlasijiet 
akkumulati;

7. Jilqa’ t-titjib tar-rata ta' okkupazzjoni tal-pjan tiegħu ta' stabbiliment, li jikkontribwixxi 
għall-funzjonament effikaċi tal-Istitut; 

8. Jilqa’ t-tieni rapport ta’ valutazzjoni ex-ante tal-Istitut li jiffoka fuq l-objettivi speċifiċi tal-
Istitut u l-operazzjoni tiegħu; 

9. Jisħaq l-importanza tal-attivitajiet tal-Istitut dwar l-approċċ għas-sessi u l-involviment usa' 
tan-nisa fil-pożizzjonijiet ta' tmexxija kif mitlub mid-dokumenti reċenti tal-Kummissjoni 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi bħalma hi l-proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost id-diretturi mhux 
eżekuttivi tal-kumpaniji kwotati fil-boroż u miżuri relatati (COM(2012)0614) u l-
Komunikazzjoni jisimha “Bilanc bejn is-Sessi fit-Tmexxija tan-Negozju: Kontribut għat-
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tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv” (COM(2012)0615);

10. Huwa tal-fehma, fuq il-bażi tad-data disponibbli, li d-Direttur Eżekuttiv tal-Istitut 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jista’ jingħata kwittanza fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut għas-sena finanzjarja 2011.


