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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina o istotnej roli Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w 
upowszechnianiu równości płci i włączaniu tej kwestii do wszystkich dziedzin polityki 
unijnej i wynikającej z niej polityki krajowej, a także w przeciwdziałaniu dyskryminacji 
opartej na płci i zwiększaniu u obywateli Unii wiedzy o równości płci; podkreśla, że cele i 
zadania Instytutu wymagają utrzymania w ramach instytucjonalnych oddzielnej i 
wyspecjalizowanej jednostki; 

2. podkreśla, że rok 2011 był pierwszym rokiem działania Instytutu, jako że uzyskał on 
niezależność finansową i administracyjną w czerwcu 2010 r.; 

3. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że roczne sprawozdanie finansowe 
Instytutu dotyczące budżetu w wysokości 7 530 000 EUR przedstawia we wszystkich 
istotnych aspektach faktyczną sytuację finansową Instytutu na dzień 31 grudnia 2011 r. 
oraz że transakcje i przepływy pieniężne za ten rok budżetowy są zgodne z przepisami 
rozporządzenia finansowego Instytutu; 

4. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał roczne sprawozdanie 
finansowe Instytutu za rok budżetowy 2011 za zgodne z prawem i prawidłowe we 
wszystkich istotnych aspektach; 

5. odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego w sprawie przeniesienia 50% całości 
zobowiązań w 2011 r.; wzywa Instytut, by podjął wysiłki na rzecz stopniowego 
zmniejszenia przenoszonej kwoty, tak by osiągnąć akceptowalny poziom przeniesienia i 
przestrzegać budżetową zasadę jednoroczności; 

6. odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego o potrzebie poprawy dokumentacji 
fizycznego stanu zasobów w odniesieniu do aktywów trwałych i oceny biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów; w tym zakresie odnotowuje zobowiązanie Instytutu do 
zapewnienia należytego zarządzania aktywami i poprawy oceny biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów;

7. z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie poziomu obsady stanowisk w planie 
zatrudnienia, co powinno przyczynić się do skutecznego działania Instytutu; 

8. z zadowoleniem przyjmuje drugie sprawozdanie Instytutu z oceny ex ante, które skupiło 
się na specjalnych celach i działaniach Instytutu; 

9. podkreśla znaczenie działań Instytutu w sprawie podejścia opartego na aspekcie płci i 
szerszego zaangażowania kobiet na stanowiskach kierowniczych, jak postulowano w 
niedawnych dokumentach Komisji w sprawie równości płci, takich jak wniosek dotyczący 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych 
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środków (COM(2012)0614) oraz komunikat pt. „Równowaga płci na wysokich 
stanowiskach kierowniczych w spółkach: wkład w inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu” (COM(2012)0615);

10. jest zdania, na podstawie obecnie dostępnych danych, że dyrektorowi Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn można udzielić absolutorium z wykonania 
budżetu Instytutu za rok budżetowy 2011.


