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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește rolul important exercitat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați în ceea ce privește promovarea egalității de gen, sprijinul acordat în 
vederea integrării acesteia în toate politicile Uniunii și în politicile naționale care rezultă 
din acestea, combaterea discriminării pe motiv de gen, precum și în sensibilizarea 
cetățenilor Uniunii cu privire la egalitatea de gen; subliniază că, date fiind obiectivele și 
misiunea Institutului, se impune menținerea unei entități separate specifice în cadrul 
instituțional; 

2. subliniază că 2011 a fost primul an complet de funcționare a institutului, de când acesta și-
a câștigat independența financiară și administrativă, în iunie 2010; 

3. atrage atenția asupra confirmării aduse de Curtea de Conturi, potrivit căreia conturile 
anuale ale Institutului, ce corespund unui buget de 7 530 000 EUR, prezintă în mod fidel, 
sub toate aspectele semnificative, situația financiară reală a acestuia la 31 decembrie 2011, 
iar operațiunile și fluxurile de numerar ale Institutului aferente exercițiului financiar 2011 
sunt conforme cu dispozițiile Regulamentului său financiar; 

4. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și 
regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor 
anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2011; 

5. ia act de comentariul formulat de Curtea de Conturi cu privire la reportarea a 50% din 
volumul total al creditelor de angajament aferente exercițiului financiar 2011; solicită 
Institutului să depună eforturi pentru a reduce treptat procentajul creditelor reportate și să 
urmărească atingerea unui nivel acceptabil de reportare, astfel încât să respecte principiul 
bugetar al anualității; 

6. ia act de comentariul formulat de Curtea de Conturi cu privire la necesitatea de a se 
ameliora consemnarea documentară în ceea ce privește inventarul fizic realizat pentru 
activele imobilizate și în ceea ce privește estimarea cheltuielilor angajate; ia act, în acest 
sens, de angajamentul Institutului de a asigura buna gestionare a activelor și de a 
îmbunătăți estimarea cheltuielilor angajate;

7. salută îmbunătățirea ratei de ocupare a schemei de personal a Institutului, ceea ce va 
contribui la funcționarea eficace a acestuia; 

8. salută cel de-al doilea raport de evaluare ex-ante al Institutului, care se axează asupra 
obiectivelor și a operațiunilor sale specifice; 

9. evidențiază importanța activităților Institutului legate de abordarea din perspectiva genului 
și de creșterea prezenței femeilor în posturile de conducere, astfel încât să se dea curs 
solicitărilor recent formulate de către Comisie în cadrul documentelor sale referitoare la 
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egalitatea de gen, precum Propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi 
ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (COM(2012)0614) și comunicarea 
intitulată „Echilibrul de gen în conducerea întreprinderilor: o contribuție la o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2012)0615);

10. consideră, pe baza datelor disponibile în prezent, că se poate acorda Directoarei Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2011.


