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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína dôležitú úlohu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť pri presadzovaní 
rodovej rovnosti a podporovaní jej začlenenia do všetkých politík Únie a z nich 
vyplývajúcich vnútroštátnych politík, pri boji proti diskriminácii na základe pohlavia, ako 
aj pri zvyšovaní povedomia občanov Únie o rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že ciele a úloha 
inštitútu si vyžadujú, aby sa v inštitucionálnom rámci zachoval samostatný špecializovaný 
subjekt; 

2. zdôrazňuje, že rok 2011 bol prvým úplným rokom fungovania inštitútu, keďže inštitút 
získal svoju finančnú a administratívnu nezávislosť v júni 2010; 

3. poukazuje na potvrdenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka inštitútu vykazuje 
rozpočet vo výške 7 530 000 EUR a vo všetkých významných hľadiskách verne vyjadruje 
jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2011 a že operácie a hotovostné toky inštitútu za 
rozpočtový rok 2011 sú v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtového nariadenia; 

4. vyjadruje spokojnosť v súvislosti s vyhlásením Dvora audítorov, že príslušné operácie 
súvisiace s ročnou účtovnou závierkou inštitútu za rozpočtový rok 2011 sú vo všetkých 
významných hľadiskách zákonné a správne; 

5. berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa prenosu 50 % celkových 
viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2011; vyzýva inštitút, aby sa usiloval 
o postupné znižovanie miery prenesených rozpočtových prostriedkov s cieľom dosiahnuť 
prijateľnú mieru v záujme dodržania zásady ročnej platnosti rozpočtu; 

6. berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa potreby lepšie dokumentovať 
fyzický inventár považovaný za dlhodobý majetok a odhady časovo rozlíšených nákladov; 
v tejto súvislosti berie na vedomie záväzok inštitútu zabezpečiť riadne hospodárenie 
s aktívami a zlepšiť odhadovanie časovo rozlíšených nákladov;

7. víta zlepšenie v súvislosti s obsadzovaním pracovných miest uvedených v pláne 
pracovných miest, ktoré prispeje k účinnému fungovaniu inštitútu; 

8. víta druhú správu inštitútu o hodnotení ex ante zameranú na osobitné ciele a činnosti 
inštitútu; 

9. zdôrazňuje význam činností inštitútu týkajúcich sa rodového prístupu a posilnenia účasti 
žien na riadení, ako sa vyžaduje v nedávnych dokumentoch Komisie o rodovej rovnosti, 
napríklad v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze 
a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614) a v oznámení s názvom Vyvážené zastúpenie 
mužov a žien vo vedúcich pozíciách v podnikoch: prínos k inteligentnému, udržateľnému 
a inkluzívnemu rastu (COM(2012)0615);
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10. domnieva sa, že na základe dostupných údajov možno výkonnej riaditeľke Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu za 
rozpočtový rok 2011.


