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A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do Controlo
Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda o importante papel do Instituto Europeu para a Igualdade de Género na promoção 
da igualdade de géneros e no seu apoio à integração desta última em todas as políticas da 
União e nas políticas nacionais resultantes, assim como na luta contra a discriminação 
com base no género e no aumento da sensibilização dos cidadãos da União para a 
igualdade entre géneros; salienta que os objetivos e tarefas do Instituto requerem que se 
mantenha no quadro institucional uma entidade específica separada para esta 
problemática; 

2. Salienta que 2012 foi o primeiro ano operacional completo do Instituto desde que este 
obteve independência financeira e administrativa, em junho de 2010; 

3. Chama a atenção para a confirmação pelo Tribunal de Contas de que as contas anuais do 
Instituto, com um orçamento de 7 530 000 €, apresentam, em todos os seus aspetos 
materiais, uma imagem fiel da sua posição financeira em 31 de dezembro de 2011 e de 
que as operações e fluxos de tesouraria do Instituto no exercício de 2011 são conformes 
com as disposições do seu Regulamento Financeiro; 

4. Manifesta a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais do Instituto relativas ao exercício de 2011 são 
legais e regulares em todos os seus aspetos materiais; 

5. Nota a observação do Tribunal de Contas sobre a transição de 50% do total das 
autorizações em 2011; solicita ao Instituto que se esforce por reduzir progressivamente a 
transição de dotações, a fim de alcançar um nível aceitável de transições para respeitar o 
princípio da anualidade orçamental; 

6. Nota a observação do Tribunal de Contas sobre a necessidade de melhorar a 
documentação do inventário físico tendo em conta ativos fixos e encargos a pagar; toma 
nota, a este respeito, do compromisso do Instituto de assegurar uma gestão adequada dos 
ativos e de melhorar a estimativa de encargos a pagar;

7. Congratula-se com a melhoria da taxa de ocupação do seu quadro de pessoal, o que 
contribuirá para um funcionamento eficiente do Instituto; 

8. Congratula-se com o segundo relatório de avaliação ex-ante do Instituto, centrado sobre os 
objetivos e operações específicos deste último; 

9. Salienta a importância das atividades do Instituto relativas à abordagem do género e a uma 
mais ampla integração das mulheres em posições de liderança, como requerido em 
documentos recentes da Comissão sobre a igualdade de géneros, como a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria do equilíbrio entre 
homens e mulheres no cargo de administrador não-executivo das empresas cotadas em 
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bolsa e outras medidas conexas (COM(2012)614) e a Comunicação intitulada “Equilíbrio 
entre homens e mulheres nos cargos de direção das empresas: um contributo para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” (COM(2012)0615);

10. Considera que, segundo os dados agora disponíveis, pode ser concedida quitação ao 
Diretor do Instituto Europeu para a Igualdade de Género pela execução do orçamento do 
Instituto relativo ao exercício de 2011.


