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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opominja na pomembno vlogo Evropskega inštituta za enakost spolov pri spodbujanju 
enakosti spolov in vključevanju tega vidika v vse politike Unije in s tem v nacionalne 
politike, pa tudi v boju proti diskriminaciji na podlagi spola in ozaveščanju državljanov 
Unije o enakosti spolov; poudarja, da cilji in naloge inštituta zahtevajo ločen, namenski 
subjekt v institucionalnem okviru; 

2. poudarja. da je bilo leto 2011 prvo celotno leto delovanja inštituta, saj je postal finančno 
in upravno neodvisen junija 2010; 

3. opozarja na potrditev Računskega sodišča, da se letni računovodski izkazi inštituta, ki 
prikazujejo proračun v višini 7.530.000 EUR, v vseh pomembnih vidikih ujemajo z 
dejanskim finančnim položajem z dne 31. decembra 2011 ter da so bili poslovni dogodki 
in denarni tokovi inštituta v proračunskem letu 2011 v skladu z določbami finančne 
uredbe; 

4. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so računovodski izkazi inštituta 
za proračunsko leto 2011 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni; 

5. je seznanjen s pripombo Računskega sodišča o prenosu 50 % vseh obveznosti v letu 2011; 
poziva inštitut, naj si prizadeva za postopno zmanjševanje zneskov, prenesenih v 
naslednje leto, da bo njihova raven sprejemljiva in v skladu s proračunskim načelom 
enoletnosti; 

6. je seznanjen s pripombo Računskega sodišča o tem, da je treba izboljšati dokumentacijo 
inventure osnovnih sredstev in ocene vračunanih stroškov; v zvezi s tem ugotavlja, da se 
je inštitut zavezal ustreznemu upravljanju sredstev in izboljšanju ocene vračunanih 
stroškov;

7. pozdravlja višjo stopnjo zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu inštituta, saj bo 
to prispevalo k njegovi učinkovitosti; 

8. pozdravlja drugo poročilo o predhodni oceni, ki ga je pripravil inštitut in ki se osredotoča 
na njegove specifične cilje in delovanje; 

9. poudarja pomen dejavnosti inštituta v zvezi z upoštevanjem vidika spola in večjim 
številom žensk na vodilnih položajih, kot je zahtevala Komisija v nedavnih dokumentih o 
enakosti spolov, kot sta predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb (COM(2012)0614) in 
sporočilo z naslovom „Uravnotežena zastopanost spolov pri vodenju podjetij“ 
(COM(2012)0615);

10. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršni direktorici Evropskega inštituta za 
enakost spolov lahko podeli razrešnica glede izvrševanje proračuna inštituta za 
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proračunsko leto 2011.


