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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om europeiska jämställdhetsinstitutets viktiga roll i arbetet 
för jämställdhet, för att all EU-politik och nationell politik som följer av denna ska 
genomsyras av jämställdhet, för att bekämpa könsdiskriminering samt för att göra 
medborgarna mer jämställdhetsmedvetna. Parlamentet understryker att det med tanke på 
institutets mål och uppgifter även fortsättningsvis behövs en särskild enhet inriktad på 
dessa frågor inom institutionernas ramar.

2. Europaparlamentet framhåller att 2011 var det första fullständiga verksamhetsåret för 
institutet sedan det blev finansiellt och administrativt oberoende i juni 2010. 

3. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten bekräftar att institutets årsredovisning av 
budgeten på 7 530 000 EUR i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av 
ekonomin per den 31 december 2011, och att transaktionerna och kassaflödet för 
budgetåret 2011 stämmer överens med institutets budgetbestämmelser. 

4. Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger 
till grund för institutets årsredovisning för budgetåret 2011 i alla väsentliga avseenden är 
lagliga och korrekta. 

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om överföringen av 50 procent av 
de totala åtagandena för 2011. Parlamentet uppmanar institutet att arbeta för en gradvis 
minskning av överföringen så att en godtagbar överföringsnivå uppnås och 
budgetprincipen om ettårighet uppfylls. 

6. Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om att dokumentationen av den 
fysiska inventeringen av anläggningstillgångar och av uppskattningen av upplupna 
kostnader behöver förbättras. Parlamentet noterar här institutets åtagande att säkerställa en 
god förvaltning av tillgångar och för att förbättra uppskattningen av upplupna kostnader.

7. Europaparlamentet välkomnar den förbättrade tillsättningsgraden i fråga om tjänster, 
vilket kommer att bidra till att institutet kan fungera effektivt. 

8. Europaparlamentet välkomnar institutets andra förhandsutvärderingsrapport med fokus på 
institutets särskilda målsättningar och verksamhet. 

9. Europaparlamentet framhåller betydelsen av institutets arbete för jämställdhet och för att 
få in fler kvinnor på ledande poster i enlighet med kraven i aktuella 
kommissionsdokument, såsom förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en 
jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag 
och därmed sammanhängande åtgärder (COM(2012)0614) och meddelandet ”Jämställdhet 
i näringslivet: ett bidrag till en smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2012)0614). 
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10. På grundval av de uppgifter som nu finns tillgängliga anser Europaparlamentet att 
direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet kan beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av institutets budget för budgetåret 2011.


