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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o …/2006,

annettu ...,

Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan 

ja 141 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2

  

1 EUVL C 24, 31.1.2006, s. 29.
2 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. maaliskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) 
ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on eräs Euroopan unionin perusperiaate. Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklaan sisältyy kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan 

syrjinnän kielto sekä määräys naisten ja miesten välisen tasa-arvon varmistamisesta 

kaikilla aloilla.

2) Perustamissopimuksen 2 artiklassa määrätään, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on 

eräs yhteisön keskeinen tehtävä. Perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa yhteisön 

edellytetään pyrkivän poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään 

aktiivisesti miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja varmistamaan 

näin miesten ja naisten välisen tasa-arvonäkökohdan liittämisen osaksi kaikkea yhteisön 

politiikkaa.

3) Perustamissopimuksen 13 artiklassa annetaan neuvostolle valtuudet toteuttaa tarvittavat 

toimenpiteet muun muassa sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi kaikilla 

yhteisön toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

4) Miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaate työtä 

ja ammattia koskevissa kysymyksissä on kirjattu perustamissopimuksen 141 artiklaan, ja 

kattavaa lainsäädäntöä on jo annettu miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta työhön 

pääsyssä ja työoloissa, samapalkkaisuus mukaan luettuna.
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5) Naisten ja miesten tasa-arvoa käsitelleessä komission ensimmäisessä vuosittaisessa 

kertomuksessa kevään 2004 Eurooppa-neuvostolle tultiin siihen tulokseen, että useimmilla 

politiikan aloilla on edelleen merkittäviä eroja sukupuolten välillä, että miesten ja naisten 

eriarvoisuus on moniulotteinen ilmiö, jota on torjuttava poliittisten toimien kattavalla 

yhdistelmällä, ja että pyrkimyksiä Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi on 

tehostettava.

6) Nizzassa 7-9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vaati seuraavaa: 

"Kehitetään tuntemusta, voimavarojen käyttöä ja kokemusten jakamista erityisesti 

perustamalla sukupuolten tasa-arvoa tutkiva eurooppalainen laitos".

7) Komissiolle tehdyssä toteutettavuustutkimuksessa1 on päädytty siihen, että Euroopan tasa-

arvoinstituutilla voi olla selkeä tehtävä joidenkin sellaisten tehtävien hoitamisessa, joita 

toiminnassa olevat laitokset eivät nykyisellään hoida erityisesti tutkimustiedon ja 

informaation yhteensovittamisen, keskittämisen ja levittämisen aloilla, verkottumisessa, 

miesten ja naisten välisen tasa-arvon tuomisessa paremmin esille, sukupuolinäkökohdan 

korostamisessa sekä välineiden kehittämisessä tasa-arvonäkökohtien liittämiseksi 

paremmin osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa.

8) Euroopan parlamentti kehotti Euroopan unionin tasa-arvopolitiikasta 10 päivänä 

maaliskuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa2 komissiota nopeuttamaan toimia 

instituutin perustamiseksi.

  

1 Euroopan komission Euroopan tasa-arvoinstituuttia koskeva toteutettavuustutkimus (tehnyt 
PLS Ramboll Management, Tanska 2002). 

2 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 638.



10351/1/06 REV 1 HKE/si 4
DG G II FI

9) Kesäkuun 1 ja 2 päivänä 2004 kokoontunut neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys 

ja kuluttaja-asiat) ja 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 

kannattivat Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamista. Eurooppa-neuvosto kehotti 

komissiota tekemään asiaa koskevan ehdotuksen.

10) Miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskevien objektiivisten, luotettavien ja 

vertailukelpoisten tietojen kerääminen, analysointi ja levittäminen, asianmukaisten 

välineiden kehittäminen kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi ja 

sukupuolinäkökohdan liittämiseksi osaksi kaikkea politiikkaa, vuoropuhelun edistäminen 

sidosryhmien kesken ja Euroopan unionin kansalaisten tietoisuuden lisääminen on

välttämätöntä, jotta yhteisö voisi tehokkaasti edistää ja toteuttaa sukupuolten tasa-arvoon 

tähtäävää politiikkaa, erityisesti laajentuneessa unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista 

perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti avustamaan edellä mainitut tehtävät täyttämällä

yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita.

11) Sukupuolten välistä tasa-arvoa ei voida saavuttaa pelkästään syrjinnän vastaisella 

politiikalla, vaan se edellyttää toimenpiteitä, joilla edistetään miesten ja naisten harmonista 

rinnakkaiseloa ja tasapainoista osallistumista yhteiskunnassa; instituutin olisi 

myötävaikutettava tämän tavoitteen toteutumiseen.

12) Koska on tärkeää poistaa sukupuolistereotypiat kaikilta eurooppalaisen yhteiskunnan 

elämänaloilta sekä antaa naisille ja miehille myönteisiä esimerkkejä, myös näihin 

tavoitteisiin tähtäävä toiminta olisi sisällytettävä instituutin tehtäviin.
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13) Yhteistyö jäsenvaltioiden tämän alan viranomaisten sekä asianomaisten tilastolaitosten ja 

erityisesti Eurostatin kanssa on olennaisen tärkeää, jotta voidaan edistää vertailukelpoisten 

ja luotettavien tietojen keräämistä Euroopan tasolla. Miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 

koskevat tiedot ovat yhteisössä tärkeitä kaikilla tasoilla – niin paikallis-, alue-, kansallisella

kuin yhteisön tasolla – ja tämän vuoksi jäsenvaltioiden viranomaisten on hyödyllistä saada 

käyttöönsä tällaista tietoa muotoillessaan politiikkaa ja toimenpiteitä paikallis-, alue- ja 

kansallisella tasolla omaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

14) Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja voimavarojen parhaan mahdollisen käytön 

varmistamiseksi instituutin olisi työskenneltävä mahdollisimman tiiviisti kaikkien yhteisön 

ohjelmien ja elinten sekä erityisesti Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön1, 

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston2, Euroopan ammatillisen koulutuksen 

kehittämiskeskuksen3 ja Euroopan unionin perusoikeusviraston4 kanssa.

  

1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin-
ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1), asetus sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, 
s. 1).

2 Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 
15.7.2005, s. 5).

3 Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75, annettu 10 päivänä helmikuuta 1975, Euroopan 
ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 
1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL 
L 355, 1.12.2004, s. 1).

4 Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2003 kokoontuneet jäsenvaltiot pyysivät komissiota 
valmistelemaan ehdotuksen ihmisoikeusviraston perustamiseksi laajentamalla Euroopan 
rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toimeksiantoa.
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15) Instituutin olisi kehitettävä yhteistyötä ja vuoropuhelua valtiosta riippumattomien 

järjestöjen, tasa-arvojärjestöjen, tutkimuskeskusten, työmarkkinaosapuolten ja muiden 

asianomaisten elinten kanssa, jotka pyrkivät aktiivisesti tasa-arvoon kansallisella ja 

Euroopan tasolla sekä kolmansissa maissa. Tehokkuuden edistämiseksi instituutin olisi 

perustettava sähköinen Euroopan tasa-arvoverkosto näiden jäsenvaltioissa olevien elinten 

ja asiantuntijoiden kanssa ja sovitettava yhteen sen toiminta.

16) Perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti on aiheellista edistää naisten ja 

miesten tasapuolista edustusta instituutin hallintoneuvostossa.

17) Instituutin olisi tehtäviään suorittaessaan voitava toimia mahdollisimman riippumattomasti.

18) Instituutin olisi sovellettava asiaankuuluvia yhteisön säännöksiä, jotka koskevat 

asiakirjojen saatavuutta, ja jotka on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1049/20011, sekä 

yksilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyssä, jotka on säädetty asetuksessa (EY) N:o 

45/20012 .

19) Instituuttiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä 

marraskuuta 2002 annettua komission asetusta (EY, Euratom) N:o 2343/20023.

  

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta 
yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 
2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

3 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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20) Instituutin sopimukseen perustuvan vastuun, jota koskee instituutin tekemiin sopimuksiin

sovellettava laki, osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella olisi oltava toimivalta antaa 

ratkaisuja asianomaisessa sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla. 

Yhteisöjen tuomioistuimella olisi myös oltava toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat 

sopimukseen perustumattomasta instituutin vastuusta johtuvien vahinkojen korvaamista.

21) Olisi toteutettava riippumaton ulkoinen arviointi instituutin vaikutuksesta, sen tehtävien 

mahdollisesta muutos- tai laajennustarpeesta ja myöhempien vastaavien tarkastelujen 

aikataulusta.

22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat tasa-

arvon edistäminen ja vahvistaminen, myös tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa yhteisön 

politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, sukupuoleen perustuvan 

syrjinnän torjuminen sekä Euroopan unionin kansalaisten tietoisuuden parantaminen 

sukupuolten tasa-arvosta tarjoamalla teknistä apua yhteisön toimielimille ja jäsenvaltioiden 

viranomaisille, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön 

tasolla perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei 

ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.
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23) Perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa annetaan mahdollisuus sellaisten yhteisön 

toimenpiteiden hyväksymiselle, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää tavoitteena olevaa 

sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuntaa työelämän ulkopuolella. 

Perustamissopimuksen 141 artiklan 3 kohta on erityinen oikeusperusta toimenpiteille, joilla 

pyritään varmistamaan miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen 

kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä. Näin ollen 

13 artiklan 2 kohta ja 141 artiklan 3 kohta muodostavat yhdessä asianmukaisen 

oikeusperustan tämän asetuksen antamiselle,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Instituutin perustaminen

Perustetaan Euroopan tasa-arvoinstituutti, jäljempänä 'instituutti'.

2 artikla

Tavoitteet

Instituutin yleisenä tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja vahvistaa 

sitä, mihin sisältyy tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa yhteisön politiikoissa ja niihin

perustuvissa kansallisissa politiikoissa, torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja lisätä Euroopan 

unionin kansalaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta antamalla 3 artiklan mukaisesti teknistä 

apua yhteisön toimielimille, erityisesti komissiolle, sekä jäsenvaltioiden viranomaisille.
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3 artikla

Tehtävät

1. Edellä 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi instituutin on:

a) kerättävä, analysoitava ja levitettävä asiaankuuluvia objektiivisia, vertailukelpoisia ja 

luotettavia tietoja sukupuolten tasa-arvosta, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, 

yhteisön toimielinten, tutkimuskeskusten, kansallisten tasa-arvoelinten, valtiosta 

riippumattomien järjestöjen, työmarkkinaosapuolten, asian kannalta 

merkityksellisten kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen sille tiedoksi 

antamia tutkimustuloksia ja parhaita käytäntöjä, sekä ehdotettava aiheita 

lisätutkimusta varten;

b) kehitettävä menetelmiä tietojen objektiivisuuden, vertailukelpoisuuden ja 

luotettavuuden parantamiseksi Euroopan tasolla vahvistamalla arviointiperusteita, 

joilla parannetaan tietojen yhtenäisyyttä, ja otettava tasa-arvokysymykset huomioon 

tietoja kerätessään;

c) kehitettävä, analysoitava, arvioitava ja levitettävä soveltuvia menetelmiä, jotta 

voidaan tukea tasa-arvonäkökohdan sisällyttämistä osaksi kaikkia yhteisön 

politiikkoja ja niihin perustuvia kansallisia politiikkoja sekä tasa-arvon 

valtavirtaistamista kaikissa yhteisön toimielimissä ja elimissä;

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-arvotilanteesta;
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e) perustettava Euroopan tasa-arvoverkosto, johon kuuluvat sukupuolten tasa-

arvoasioita ja tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevät keskukset, elimet, järjestöt ja 

asiantuntijat, ja sovitettava yhteen sen toiminta, jotta voidaan tukea ja edistää 

tutkimusta, varmistaa käytettävissä olevien resurssien paras mahdollinen käyttö ja 

edistää tietojen vaihtoa ja levittämistä;

f) järjestettävä jäsenvaltioiden tasa-arvokysymyksiin erikoistuneita toimivaltaisia 

elimiä edustavien asiantuntijoiden vuosittainen kokous;

g) järjestettävä ad hoc -asiantuntijakokouksia instituutin tutkimustyön tueksi, 

rohkaistava tutkijoiden välistä tietojen vaihtoa ja edistettävä tasa-arvonäkökohtien

sisällyttämistä heidän tutkimustyöhönsä;

h) järjestettävä Euroopan unionin kansalaisten tasa-arvoa koskevan tietoisuuden 

lisäämiseksi konferensseja, kampanjoita ja kokouksia Euroopan tasolla asiaan 

liittyvien sidosryhmien kanssa sekä toimitettava niiden tulokset ja päätelmät 

komissiolle;

i) levitettävä tietoa epätyypillisiä naisten ja miesten rooleja koskevista myönteisistä 

esimerkeistä kaikilla elämänaloilla, esitettävä toteamuksensa ja tehtävä aloitteita, 

joilla pyritään levittämään tietoa ja jatkamaan toimintaa tällaisten menestystarinoiden 

pohjalta;

j) kehitettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä valtiosta riippumattomien järjestöjen ja tasa-

arvoelinten, korkeakoulujen ja asiantuntijoiden, tutkimuskeskusten, 

työmarkkinaosapuolten sekä muiden kansallisella ja Euroopan tasolla aktiivisesti 

tasa-arvoa edistävien toimijoiden kanssa;

k) perustettava yleisölle avoin aineistokokoelma;
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l) tarjottava tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvää tietoa julkisille ja yksityisille 

organisaatioille;

m) tarjottava yhteisön toimielimille tietoa tasa-arvosta ja tasa-arvon valtavirtaistamisesta 

liittymisneuvotteluja käyvissä maissa ja ehdokasmaissa.

2. Instituutin on julkaistava vuosikertomus toiminnastaan.

4 artikla

Toiminta-alat ja työskentelymenetelmät

1. Instituutti suorittaa tehtävänsä yhteisön toimivaltuuksien puitteissa vuosiohjelmassaan 

asetettujen tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti ja ottaa asianmukaisesti huomioon 

käytettävissä olevat talousarviomäärärahat.

2. Instituutin työohjelman on vastattava sukupuolten tasa-arvoa koskevia yhteisön 

painopisteitä ja komission työohjelmaa, sen tilasto- ja tutkimustyö mukaan luettuina.

3. Työn päällekkäisyyden välttämiseksi ja resurssien parhaan mahdollisen käytön 

varmistamiseksi instituutin on toiminnassaan otettava huomioon kaikista lähteistä saatavat

olemassa olevat tiedot ja erityisesti se toiminta, jota jo harjoitetaan yhteisön toimielimissä 

ja muissa laitoksissa, elimissä ja toimivaltaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä 

järjestöissä, sekä tehtävä tiivistä yhteistyötä toimivaltaisten komission yksikköjen, myös 

Eurostatin, kanssa. Instituutti sovittaa toimintaansa yhteen kaikkien asiaan liittyvien 

yhteisön virastojen ja unionin elinten kanssa tarvittaessa yhteisymmärryspöytäkirjassa 

määriteltävällä tavalla.
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4. Instituutin on varmistettava, että sen levittämät tiedot ovat loppukäyttäjille ymmärrettäviä.

5. Instituutti voi tehdä muiden järjestöjen kanssa sopimuksia ja etenkin 

alihankintasopimuksia sellaisten tehtävien suorittamiseksi, jotka se päättää antaa niiden 

hoidettaviksi.

5 artikla

Oikeushenkilöllisyys ja oikeuskelpoisuus

Instituutti on oikeushenkilö. Sillä on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön 

mukaan oikeushenkilöille kuuluva oikeuskelpoisuus. Erityisesti se voi hankkia ja luovuttaa kiinteää 

ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

6 artikla

Instituutin riippumattomuus

Instituutin on suoritettava tehtävänsä riippumattomalla tavalla yleisen edun mukaisesti.
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7 artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin

1. Instituutin hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001.

2. Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevat 

järjestelyt kuuden kuukauden kuluessa instituutin perustamisesta.

3. Päätöksistä, jotka instituutti tekee asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla, 

voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa 

määrättyjen edellytysten mukaisesti tai panna vireille kanne yhteisöjen tuomioistuimessa 

perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

4. Instituutin suorittamaan tietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.
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8 artikla

Yhteistyö kansallisten ja Euroopan tason organisaatioiden, 

kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden kanssa

1. Tehtäviensä suorittamisen edistämiseksi instituutin on toimittava yhteistyössä 

jäsenvaltioissa toimivien organisaatioiden ja asiantuntijoiden, kuten tasa-arvoelinten, 

tutkimuskeskusten, korkeakoulujen, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja 

työmarkkinaosapuolten sekä asiaan liittyvien Euroopan laajuisten tai kansainvälisten 

organisaatioiden ja kolmansien maiden kanssa.

2. Jos sopimusten tekeminen kansainvälisten organisaatioiden tai kolmansien maiden kanssa

on tarpeen, jotta instituutti voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, yhteisö tekee mainittujen 

osapuolten kanssa tällaisia sopimuksia instituutin etujen mukaisesti ja 

perustamissopimuksen 300 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Tämä säännös ei 

estä tilapäistä yhteistyötä kyseisten organisaatioiden tai kolmansien maiden kanssa.

9 artikla

Instituutin kokoonpano

Instituutti käsittää:

a) hallintoneuvoston;

b) puheenjohtajiston;

c) johtajan ja hänen henkilöstönsä.
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10 artikla

Hallintoneuvosto

1. Hallintoneuvostoon kuuluu:

a) yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen, jonka neuvosto nimeää

jäsenvaltioiden ehdotuksesta;

b) kolme komissiota edustavaa jäsentä, jotka komissio nimeää;

c) kolme jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta, jotka neuvosto nimeää komission 

ehdotuksesta ja joista kukin edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:

i) asianmukainen valtiosta riippumaton yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on 

oikeutettua etua myötävaikuttaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseen 

ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

ii) yhteisön tason työnantajajärjestöt; ja

iii) yhteisön tason työntekijäjärjestöt.

2. Hallintoneuvoston jäsenet nimetään siten, että varmistetaan mahdollisimman korkea 

pätevyys ja laaja monialainen asiantuntemus sukupuolten tasa-arvon alalla.
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Komissio ja neuvosto pyrkivät saamaan hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti naisia ja 

miehiä.

Jäsentä hänen poissa ollessaan edustava varajäsen nimetään saman menettelyn mukaisesti.

Neuvosto julkaisee hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten luettelon Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, instituutin www-sivustolla ja muilla asiaankuuluvilla www-

sivustoilla.

3. Toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

4. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa kaksi ja puoli vuotta 

kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia.

5. Kullakin 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulla hallintoneuvoston jäsenellä, tai hänen 

poissa ollessaan varajäsenellä, on yksi ääni.
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6. Hallintoneuvosto tekee instituutin toiminnan edellyttämät päätökset. Erityisesti se

a) hyväksyy 12 artiklassa tarkoitetun johtajan laatiman luonnoksen pohjalta ja 

komissiota kuultuaan, talousarvion sekä käytettävissä olevien voimavarojen 

mukaisesti, vuosittaisen työohjelman ja kolmivuotisen keskipitkän aikavälin 

työohjelman; näitä ohjelmia voidaan tarvittaessa tarkistaa; ensimmäinen vuosittainen 

työohjelma on hyväksyttävä viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua johtajan 

nimittämisestä;

b) hyväksyy 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosikertomuksen, jossa erityisesti 

verrataan saavutettuja tuloksia vuotuisen työohjelman tavoitteisiin; vuosikertomus on

toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 

sekä alueiden komitealle ja se on julkaistava instituutin www-sivustolla;

c) käyttää johtajaan nähden kurinpitovaltaa ja nimittää tai erottaa hänet 12 artiklan 

nojalla;

d) hyväksyy instituutin vuosittaisen talousarvioesityksen ja lopullisen talousarvion.

7. Hallintoneuvosto hyväksyy instituutin sisäiset säännöt johtajan laatiman ehdotuksen 

pohjalta ja komissiota kuultuaan.
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8. Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten enemmistöllä. Puheenjohtajalla on 

ratkaiseva ääni. Edellä olevan 6 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 

tapauksissa päätökset tehdään sen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

9. Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksensä johtajan laatiman ehdotuksen pohjalta ja 

komissiota kuultuaan.

10. Hallintoneuvosto asettaa kuusijäsenisen puheenjohtajiston 11 artiklan mukaisesti.

11. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtaja 

voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia omasta aloitteestaan tai kolmanneksen 

hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytäessä.

12. Instituutti toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä 

'budjettivallan käyttäjä', kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.

13. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Euroopan työturvallisuus- ja 

työterveysviraston, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja Euroopan 

unionin perusoikeusviraston johtajat voidaan tarvittaessa kutsua hallintoneuvoston 

kokouksiin tarkkailijoiksi näiden virastojen toimintaohjelmien yhteensovittamiseksi 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen osalta.
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11 artikla

Puheenjohtajisto

1. Puheenjohtajisto muodostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, 

kolmesta jäsenvaltioita edustavasta hallintoneuvoston jäsenestä sekä yhdestä komission 

edustajasta.

Toimikauden kesto on kaksi ja puoli vuotta, ja se voidaan uusia.

Hallintoneuvosto nimeää puheenjohtajiston jäsenet siten, että varmistetaan 

puheenjohtajiston toiminnan kannalta tarvittava asiantuntemus.

2. Puheenjohtajisto valvoo hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanoa ja toteuttaa kaikki 

instituutin asianmukaisen johtamisen edellyttämät hallinnolliset toimenpiteet 

hallintoneuvoston kokousten välillä, sanotun rajoittamatta 12 artiklassa säädettyjä johtajan 

tehtäviä.

3. Puheenjohtajiston päätökset tehdään yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, 

puheenjohtajisto antaa asian hallintoneuvoston päätettäväksi.

4. Puheenjohtajisto antaa hallintoneuvostolle säännöllisesti kattavat tiedot toiminnastaan ja 

tehdyistä päätöksistä.
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12 artikla

Johtaja

1. Instituutin päällikkönä on johtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää komission ehdotuksesta. 

Ennen nimittämistä hallintoneuvoston esittämä ehdokas voidaan kutsua antamaan lausunto 

Euroopan parlamentin asiassa toimivaltaiselle yhdelle tai useammalle valiokunnalle ja 

vastaamaan valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.

2. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikautta voidaan komission ehdotuksesta ja 

arvioinnin jälkeen jatkaa kerran enintään viidellä vuodella. Komissio keskittyy arvioinnissa 

erityisesti:

a) ensimmäisen toimikauden aikana saatuihin tuloksiin ja tapaan, jolla ne saavutettiin;

b) instituutin tehtäviin ja tarpeisiin lähivuosina.

3. Johtaja vastaa hallintoneuvoston valvonnassa:

a) edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta;

b) instituutin vuosittaisen ja keskipitkän aikavälin toimintaohjelman valmistelusta ja 

toteuttamisesta;
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c) hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston kokousten valmistelusta;

d) edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosikertomuksen valmistelusta ja 

julkaisemisesta;

e) kaikista henkilöstöön liittyvistä asioista ja erityisesti 13 artiklan 3 kohdassa 

säädettyjen valtuuksien käytöstä;

f) päivittäisestä hallinnosta; ja

g) ammatillisten standardien mukaisten tehokkaiden seuranta- ja arviointimenetelmien 

soveltamisesta arvioitaessa instituutin toteutunutta toimintaa sille asetettuihin 

tavoitteisiin nähden. Johtaja raportoi seurantajärjestelmän tuloksista vuosittain 

hallintoneuvostolle.

4. Johtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle ja osallistuu sen kokouksiin ilman 

äänioikeutta. Euroopan parlamentti voi myös kutsua johtajan raportoimaan 

kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään tärkeitä instituutin toimintaan liittyviä kysymyksiä.

5. Johtaja on instituutin laillinen edustaja.
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13 artikla

Henkilöstö

1. Instituutin henkilöstöön sovelletaan asetuksessa (ETY, EHTY, Euratom) N:o 259/681

säädettyjä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan 

yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja sekä Euroopan 

yhteisöjen toimielimien näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen 

soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2. Hallintoneuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat 

soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti. 

Hallintoneuvosto voi antaa säännöksiä, joilla sallitaan kansallisten asiantuntijoiden 

määräaikainen siirto jäsenvaltioista instituutin palvelukseen.

3. Instituutti käyttää henkilöstönsä osalta nimittävälle viranomaiselle annettuja valtuuksia.

14 artikla

Talousarvion laatiminen

1. Instituutin kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa 

varainhoitovuotta varten arvio, ja nämä tulot ja menot otetaan instituutin talousarvioon.

  

1 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 
(EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).
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2. Instituutin talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3. Instituutin tulot koostuvat seuraavista eristä, sanotun rajoittamatta muita tulonlähteitä:

a) Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka "Komissio") otettu yhteisön 

avustus;

b) suoritetuista palveluista saadut maksut;

c) edellä 8 artiklassa tarkoitetuilta organisaatioilta tai kolmansilta mailta mahdollisesti 

saadut rahoitusosuudet;

d) jäsenvaltioiden vapaaehtoiset rahoitusosuudet.

4. Instituutin menoihin kuuluvat henkilökunnan palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä 

toimintakulut.

5. Hallintoneuvosto laatii vuosittain johtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion 

instituutin tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Hallintoneuvosto 

toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, 

komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.
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6. Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä Euroopan unionin 

yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

7. Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, jotka se katsoo henkilöstötaulukon 

ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, 

Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa 

alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 

272 artiklan mukaisesti.

8. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy instituutille annettavaa avustusta koskevat määrärahat ja

vahvistaa instituutin henkilöstötaulukon.

9. Hallintoneuvosto vahvistaa instituutin talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan 

unionin yleinen talousarvio on vahvistettu lopullisesti. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä 

vastaavasti.

10. Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan 

toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta sen talousarvion 

rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita kuten rakennusten vuokraus tai 

hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

Kun jompi kumpi budjettivallan käyttäjistä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, 

se toimittaa lausuntonsa hallintoneuvostolle kuuden viikon kuluessa päivästä, jona se on 

ilmoittanut asiasta.
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15 artikla

Talousarvion toteuttaminen

1. Johtaja toteuttaa instituutin talousarvion.

2. Instituutin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden 

talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden 

päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten 

ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20021, 

jäljempänä 'varainhoitoasetus', 128 artiklan mukaisesti.

3. Komission tilinpitäjä toimittaa instituutin alustavan tilinpäätöksen ja 2 kohdassa mainitun 

selvityksen tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä 

seuraavan maaliskuun 31 päivänä. Selvitys toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle.

  

1 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 
248, 16.9.2002, s. 1).
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4. Saatuaan alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on 

antanut varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja laatii instituutin lopullisen 

tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

5. Hallintoneuvosto antaa lausunnon instituutin lopullisesta tilinpäätöksestä.

6. Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään kunkin 

varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7. Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8. Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen sen huomautuksiin viimeistään 

30 päivänä syyskuuta. Hän toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.

9. Johtaja antaa Euroopan parlamentille sen pyynnöstä varainhoitoasetuksen 146 artiklan 

3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn 

sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

10. Viimeistään vuoden N+2 huhtikuun 30 päivänä Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 

määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden 

N talousarvion toteuttamisesta.
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11. Hallintoneuvosto hyväksyy instituuttiin sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt

komissiota kuultuaan. Säännöissä voidaan poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 

2343/2002 ainoastaan, jos instituutin toiminta sitä nimenomaisesti edellyttää, ja komission

etukäteen antamalla suostumuksella.

16 artikla

Kielet

1. Instituuttiin sovelletaan Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista 

järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun asetuksen N:o 11 säännöksiä.

2. Instituutin toiminnan edellyttämät käännöspalvelut hoitaa periaatteessa neuvoston 

asetuksella (EY) N:o 2965/942 perustettu Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

17 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Instituuttiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa.

  

1 EYVL 17, 6.10.1958, s. 385, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 
liittymisasiakirjalla.

2 Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan 
unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 920/2005 (EUVL L 156, 
18.6.2005, s. 3).
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18 artikla

Vastuu

1. Sopimussuhteeseen perustuva instituutin vastuu määräytyy kyseiseen sopimukseen 

sovellettavan lain mukaan.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia instituutin tekemässä 

sopimuksessa olevan välityslausekkeen nojalla.

2. Sopimussuhteeseen perustumattoman vastuun osalta instituutti korvaa itsensä tai 

henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttaman vahingon sellaisten yleisten 

periaatteiden mukaisesti, jotka ovat yhteisiä jäsenvaltioiden lainsäädännölle.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista tällaisten vahinkojen korvaamista 

koskevat riidat.

19 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

1. Instituutin toimintaan voivat osallistua maat, jotka ovat tehneet Euroopan yhteisön kanssa 

sopimuksia, joiden nojalla ne ovat ottaneet käyttöön ja soveltavat yhteisön lainsäädäntöä 

tämän asetuksen soveltamisalalla.
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2. Näiden sopimusten asianomaisten määräysten nojalla tehdään järjestelyjä, joilla 

täsmennetään kyseisten maiden osallistuminen instituutin toimintaan sekä sen laajuus ja 

toteutustapa; näihin järjestelyihin kuuluvat myös määräykset, jotka koskevat osallistumista 

instituutin vireille panemiin aloitteisiin sekä rahoitusosuuksia ja henkilöstöä. 

Henkilöstöasioiden osalta näiden sopimusten on kaikilta osin oltava Euroopan yhteisöjen 

virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun 

henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset.

20 artikla

Arviointi

1. Instituutti teettää viimeistään…päivänä…kuuta…* toimintansa tuloksia koskevan 

riippumattoman ulkoisen arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä komission kanssa antamien 

suuntaviivojen perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan instituutin vaikutusta sukupuolten 

tasa-arvon edistämiseen ja analysoidaan synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään erityisesti 

mahdollista tarvetta muuttaa tai laajentaa instituutin tehtäviä sekä tällaisten muutosten

taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon eri sidosryhmien näkemykset 

sekä yhteisön että kansallisella tasolla.

  

* Tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden loppu.
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2. Hallintoneuvosto päättää yhteisymmärryksessä komission kanssa tulevien arviointien 

aikataulun ottaen huomioon 1 kohdassa mainitun arviointia koskevan kertomuksen

tulokset.

21 artikla

Tarkastelulauseke

Hallintoneuvosto tarkastelee 20 artiklassa mainitun arvioinnin päätelmiä ja antaa tarvittaessa 

komissiolle suosituksia instituutin ja sen työskentelytapojen ja toimenkuvan muuttamiseksi. 

Komissio toimittaa arviointia koskevan kertomuksen ja suositukset Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja julkistaa ne. 

Arviointikertomuksen ja suositusten tarkastelun jälkeen komissio voi ehdottaa tarpeellisiksi 

katsomiaan muutoksia tähän asetukseen.

22 artikla

Hallinnollinen valvonta

Instituutin toimintaa valvoo oikeusasiamies perustamissopimuksen 195 artiklan määräysten 

mukaisesti.
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23 artikla

Instituutin toiminnan alkaminen

Instituutti aloittaa toimintansa mahdollisimman pian ja viimeistään … päivänä …kuuta …*.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

  

* 12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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I JOHDANTO 

 

Komissio toimitti 8.3.2005 neuvostolle perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja 

141 artiklan 3 kohdan pohjalta ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta. 

 

Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 14.3.2006. 

 

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 27.9.2005.  

 

Komissio hyväksyi muutetun ehdotuksen 8.5.2006. 

 

Neuvosto hyväksyi yhteisen kannan 18.9.2006 perustamissopimuksen 251 artiklan mukaista 

menettelyä noudattaen. 

 

 

II TAVOITE 

 

Asetuksella perustetaan Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka toimii EU:n tason 

osaamiskeskuksena ja joka antaa teknistä apua yhteisön toimielimille ja jäsenvaltioille 

erityisesti keräämällä ja analysoimalla vertailukelpoisia tietoja ja tilastoja sekä kehittämällä 

menetelmiä, joilla voidaan edistää sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista. 

Instituutin yleistavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tehostaa sitä, avustaa yhteisön 

toimielimiä sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuntaa koskevissa kysymyksissä ja lisätä 

EU:n kansalaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta. 
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY 

 

1. Yleiset huomautukset 

 

Neuvoston yhteinen kanta on laadittu perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja 

141 artiklan 3 kohdan tavoitteiden mukaisesti. Artikloista edellinen liittyy syrjinnän 

torjumiseen ja jälkimmäinen miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja 

tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamiseen työtä ja ammattia koskevissa 

kysymyksissä, mukaan lukien samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman 

palkan periaate. 

 

Yhteistä kantaa hyväksyessään neuvosto on hallintoneuvoston ja neuvoa-antavan 

ryhmän kokoonpanoon liittyviä kysymyksiä lukuun ottamatta suurelta osin noudattanut 

komission muutetussa ehdotuksessaan omaksumaa linjaa. 

 

2. Euroopan parlamentin tarkistukset 

 

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssään 14.3.2006 52 tarkistusta. 

 

2.1 Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka neuvosto hyväksyi  

 

Neuvosto otti yhteisessä kannassaan huomioon 35 tarkistusta. Näistä neuvosto: 

 

– hyväksyi 17 tarkistusta kokonaan (tarkistukset 2, 6, 9, 59 ja 74, 13, 18, 64 ja 80, 

65 ja 81, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 ja 55). 
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– hyväksyi 4 tarkistusta komission uudelleen muotoilemana (tarkistukset 7, 8, 10 ja 

40). 

 

– hyväksyi 14 muun tarkistuksen keskeisen periaatteen (tarkistukset 3, 4, 5, 17, 60 

ja 76, 61 rev. ja 77, 62 ja 78, 20, 25, 63 ja 79, 24, 28 ja 48). 

 

2.2 Euroopan parlamentin tarkistukset, joita neuvosto ei hyväksynyt  

 

Neuvosto ei hyväksynyt 11:ä tarkistusta syistä, jotka komissio selvitti muutetussa 

ehdotuksessaan (tarkistukset 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 ja 54). 

 

Neuvosto ei myöskään voinut hyväksyä kuutta muuta tarkistusta; kysymys 

hallintoneuvoston kokoonpanosta on suurin erimielisyyden aihe toimielinten välillä. 

 

– Kansainvälinen vuoropuhelu (tarkistus 26, 3 artiklan 1 kohta)  

 

Neuvosto ei pidä tätä tarkistusta tarpeellisena, koska 8 artiklassa käsitellään 

nimenomaan "yhteistyötä kansallisten ja Euroopan tason organisaatioiden sekä 

kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden kanssa" ja esitetään 

kyseistä yhteistyötä koskeva menettely. 4 artiklassa, jossa määritellään instituutin 

toiminta-alat ja työskentelymenetelmät, viitataan myös siihen, että on "otettava 

[…] huomioon kaikista lähteistä saatavat olemassa olevat tiedot ja erityisesti se 

toiminta, jota jo harjoitetaan yhteisön toimielimissä ja muissa laitoksissa, elimissä 

ja toimivaltaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä …". Neuvosto 

katsoo lisäksi, että tällaisen näkökohdan lisääminen 3 artiklassa olevaan jo 

ennestään pitkään luetteloon voisi vaarantaa oikeudellisen selkeyden. 
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– Hallintoneuvoston kokoonpano (tarkistukset 66 ja 82, 10 artiklan 1 kohta) 

 

Kun neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen kesäkuussa 2005, se ei kannattanut 

komission alkuperäistä ehdotusta suppeasta hallintoneuvostosta, vaan piti 

parempana kaikkia jäsenvaltioita edustavaa 25 jäsenen hallintoneuvostoa yhdessä 

pienen kuusijäseninen puheenjohtajiston kanssa (11 artikla). Tämän suunnitelman 

mukaan komissiolla olisi hallintoneuvostossa kolme edustajaa ja lisäksi siellä olisi 

kolme jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta ja jotka edustavat asianmukaisia valtiosta 

riippumattomia yhteisön tasolla toimivia järjestöjä sekä työmarkkinaosapuolia. 

 

Saatuaan Euroopan parlamentin lausunnon maaliskuussa 2006 neuvosto tarkasteli 

tarkistusten 66 ja 82 keskeistä sisältöä. Niissä esitettiin pientä hallintoneuvostoa, 

jossa on yhdeksän jäsentä, jotka neuvosto nimittää, sekä yksi komission edustaja. 

Vaikka tätä pidettiin parannuksena komission alkuperäiseen ehdotukseen 

verrattuna, neuvosto ei kuitenkaan voinut hyväksyä sitä useistakaan syistä: 

 

– asian luonteen vuoksi neuvosto piti tärkeänä, että jokainen jäsenvaltio on 

edustettuna hallintoneuvostossa, ja katsoi, että se helpottaisi myös tasa-

arvon alan kansallisen asiantuntemuksen ja kokemuksen saamista yhteen, 

mikä on erityisen tärkeää laajentuvan unionin yhteydessä. 

 

– on tärkeää, että instituutti toimii tehokkaasti, ja siksi yksinkertainen 

menettely hallintoneuvoston jäsenten nimittämiseksi olisi suotavaa. 

Lisäksi katsottiin, että pieni puheenjohtajisto olisi tehokas hallintoneuvoston 

kitkattoman toiminnan varmistamisessa. 

 

– koska tasa-arvopolitiikka koskee hyvin erilaisia aloja, neuvosto katsoi, että 

komissiolla olisi oltava useampi kuin yksi edustaja hallintoneuvostossa, 

jotta se voisi antaa vahvan panoksen instituutin toimintaan. Neuvoston 

mielestä toimeenpanevassa puheenjohtajistossa olisi oltava myös komission 

edustaja. 
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– neuvosto oli komission kanssa yhtä mieltä siitä, että hallintoneuvostossa 

olisi oltava kolme jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta ja jotka edustavat 

työmarkkinaosapuolia ja asianmukaisia valtiosta riippumattomia yhteisön 

tasolla toimivia järjestöjä. 

 

On myös syytä huomata, että hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevassa 

neuvoston kannassa otetaan huomioon yhteisön muiden virastojen tai elinten 

osalta aiemmin otettu yleinen horisontaalinen kanta. Vaikka useat valtuuskunnat 

olivat valmiita harkitsemaan instituuttia koskevaa kantaansa uudelleen instituutin 

suhteellisen pienen koon ja vaatimattoman talousarvion vuoksi, todettiin, että 

tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, olisiko pienempi hallintoneuvosto yhdessä 

laajan neuvoa-antavan ryhmän kanssa tosiasiassa tehokkaampi kuin kaikkia 

jäsenvaltioita edustava hallintoneuvosto, jota avustaa pieni puheenjohtajisto. 

Lisäksi se, että perustetaan pieni puheenjohtajisto, joka voisi kokoontua 

useammin kuin hallintoneuvosto, on tärkeä näkökohta instituutin 

kustannustehokkuuden varmistamisen kannalta. 

 

– Miesten ja naisten edustus: 40 prosentin kiintiö (tarkistus 39, 10 artiklan 2 kohta)  

 

Neuvosto kannattaa yhteisessä kannassa esitettyä periaatetta saada 

hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti naisia ja miehiä. Se ei kuitenkaan halua 

tarpeettomasti vaikeuttaa instituutin toimintaa asettamalla pakollisen kiintiön, 

jonka täyttäminen voisi käytännössä olla vaikeaa, koska tällä hetkellä 

tasa-arvopolitiikassa on mukana enemmän naisia kuin miehiä. Vaikka on tärkeää 

saavuttaa sukupuolten tasapaino, ja miehiä on jo pyritty saamaan enemmän 

mukaan alalle, neuvosto katsoo, että hallintoneuvoston jäsenten sukupuolten 

tasa-arvon alalla saavuttama kokemus ja pätevyys ovat myös tärkeitä huomioon 

otettavia seikkoja. 

 



 
10351/1/06 REV 1 ADD 1  team,mas/SJ,MAS/si 7 
 DG G II   FI 

– Neuvoa-antava ryhmä (tarkistukset 67 ja 83, 68 ja 84 sekä 51, komission 

alkuperäisen ehdotuksen 12 artikla)  

 

Neuvoston parhaimpana pitämän suunnitelman (laaja hallintoneuvosto, jota pieni 

puheenjohtajisto avustaa) mukaan komission ja parlamentin esittämä neuvoa-

antava ryhmä ei enää ole tarpeen. Lisäksi sen varmistamiseksi, että instituutti voisi 

hyötyä kansallisella tasolla saatavilla olevasta arvokkaasta asiantuntemuksesta, 

yhteisen kannan 3 artiklassa perustetaan Euroopan parlamentin esityksen 

mukaisesti Euroopan tasa-arvoverkosto ja säädetään myös, että on järjestettävä 

"jäsenvaltioiden tasa-arvokysymyksiin erikoistuneita toimivaltaisia elimiä 

edustavien asiantuntijoiden vuosittainen kokous". 

 

3. Muut neuvoston tekemät muutokset 

 

Neuvoston ja Euroopan parlamentin lingvistijuristien suorittaman tekstin viimeistelyn 

yhteydessä sovittiin muutamista muista pienistä teknisistä muutoksista, jotka olivat 

luonteeltaan oikeudellisia tai kielellisiä. 

 

 

IV JOHTOPÄÄTÖS 

 

Neuvosto katsoo, että hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevista erimielisyyksistä huolimatta 

yhteinen kanta on komission muutetun ehdotuksen perustavoitteiden mukainen. 

 

 

________________________ 
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KOMISSION LAUSUMA 

 

Komissio pahoittelee, että neuvosto valitsi laajan hallintoneuvoston: yksi edustaja kustakin 

jäsenvaltiosta, kolme komission edustajaa ja kolme jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. Komissio on 

eri mieltä neuvoston kanssa ja kannattaa rajattua hallintoneuvostoa.  

 

Komissio muistuttaa, että 14. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin 

lainsäädäntöpäätöslauselman mukaisesti, joka koskee ehdotusta Euroopan tasa-arvoinstituutin 

perustamisesta ja erityisesti hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevaa tarkistusta 66/82, komission  
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muutetussa ehdotuksessa [KOM(2006)209] säädetään hallintoneuvostosta, joka koostuisi  

13 jäsenestä: yhdeksän neuvoston nimittämää jäsentä, yksi komission edustaja sekä kolme 

komission nimittämää asiaankuuluvien sidosryhmien edustajaa, joilla ei ole äänioikeutta.  

 

Komissio katsoo Euroopan parlamentin 1. joulukuuta 2005 antaman päätöslauselman mukaisesti, 

joka koskee Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehystä koskevaa toimielinten välistä 

sopimusehdotusta, että rajoitetun kokoisella hallintoneuvostolla varmistettaisiin instituutin 

tehokkaampi toiminta ottaen huomioon sen tehtävät ja koko. 

 

Komissio pahoittelee myös, että neuvosto ei hyväksynyt ehdotusta siitä, että kyseisten kolmen 

toimielimen on varmistettava, että naisia ja miehiä on kumpiakin vähintään 40 prosenttia 

hallintoneuvoston kokoonpanosta. 

 

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VALTUUSKUNNAN 

LAUSUMA OIKEUSPERUSTASTA 

 

Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunta kannattaakin Euroopan tasa-arvoinstituutin 

perustamista, se epäilee, että perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohta ei sovellu asetuksen 

oikeusperustaksi. Vaikka EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohta mahdollistaakin 

jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista lukuun ottamatta yhteisön edistämistoimien 

toteuttamisen sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevan tavoitteen saavuttamiseksi, se ei sinänsä 

sovellu oikeusperustaksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamiselle. 

 

SAKSAN, RANSKAN, ALANKOMAIDEN JA RUOTSIN 

VALTUUSKUNTIEN LAUSUMA 17 ARTIKLASTA 

 

Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan soveltamista koskevat 

neuvoston oikeudellisen yksikön yleiset huomautukset huomioon ottaen (asiak. 8632/05) on 

ilmeisesti keskusteltava yleisesti erioikeuksien ja vapauksien myöntämisestä EU:ssa muun muassa 

hajautetuille erityisvirastoille. Saksa on yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa pyytänyt jo useaan  
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otteeseen keskustelua tästä asiasta. Tässä yhteydessä Saksa, Ranska, Alankomaat ja Ruotsi 

viittaavat komission suostumukseen maaliskuussa 2004 EU:n rajavalvontaviraston osalta tällaisen 

keskustelun järjestämiseen lähitulevaisuudessa. 

 

TANSKAN VALTUUSKUNNAN LAUSUMA 

 

Tanska voi kannattaa neuvoston päätöstä hallintoneuvostosta, jossa jokaisella jäsenvaltiolla on oma 

edustaja. Tanska olisi kuitenkin mieluummin halunnut pienemmän ja siten tehokkaamman 

hallintoneuvoston, minkä se toi esiin neuvottelujen aikana. 

 

 

________________________ 
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2005/0017 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen hyväksymistä 

 
 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

1. TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle:KOM(2005) 81 lopullinen - 2005/0017 (COD): 

8.3.2005

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 27.9.2005

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä 
käsittelyssä: 

14.3.2006

Muutettu ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: 

8.5.2006

Neuvosto pääsi poliittiseen sopimukseen yhteisestä kannasta: 1.6.2006

Neuvoston yhteinen kanta hyväksyttiin virallisesti: 21.9.2006

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Perustettavaksi ehdotetun instituutin tarkoituksena on antaa teknistä tukea sekä 
jäsenvaltioille että yhteisön toimielimille ja etenkin komissiolle miesten ja naisten 
tasa-arvoa koskevan yhteisön politiikan edistämiseksi ja sen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi Euroopan unionissa. Näin ollen instituutin tehtäviin kuuluu 
puolueettomien, luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen kerääminen ja analysointi 
yhteisön tasolla sekä soveltuvien menetelmien kehittäminen, jotta tasa-
arvonäkökohdat voitaisiin sisällyttää osaksi yhteisön politiikkoja. Se myös edistää 
hyvien toimintatapojen vaihtoa, asiaan liittyvien toimijoiden välistä vuoropuhelua ja 
tietämystä sekä lisää alalla toteutettavan politiikan näkyvyyttä Euroopan kansalaisten 
keskuudessa. 

Ehdotus on sääntelyvirastojen toimintakehyksestä vuonna 2002 annetun tiedonannon 
sekä kyseisiä virastoja koskevan toimielinten välisen sopimusluonnoksen mukainen 
(ehdotus tehtiin helmikuussa 2005, ja se on parhaillaan käsiteltävänä) etenkin 
seuraavilta osilta: 
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- rajattu hallintoneuvosto, joka koostuu kuudesta neuvoston edustajasta (eikä yhdestä 
jokaisen jäsenvaltion edustajasta), kuudesta komission edustajasta sekä kolmesta 
äänioikeudettomasta jäsenestä, jotka edustavat Euroopan tason työnantajia, 
työntekijöitä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä; 

- tasapuolinen määrä neuvoston ja komission edustajia: instituutin tarkoituksena on 
antaa teknistä tukea yhteisön toimielimille ja varsinkin komissiolle sekä 
jäsenvaltioille, ja edustajien tasapuolisella määrällä hallintoneuvostossa pyritään 
ottamaan tasapainoisesti huomioon yhteisön tavoitteet ja kansalliset edut; 

- neuvoa-antava ryhmä, jossa on edustettuna asiantuntijoita kaikista jäsenvaltioista 
(ja lisäksi kolme jäsentä, jotka edustavat Euroopan tason työnantajia, työntekijöitä ja 
valtiosta riippumattomia järjestöjä) ja jonka tehtävänä on helpottaa instituutin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten ja elinten välistä yhteistyötä ja tietojen 
vaihtoa;  

- johtajan valintamenettelyä ja johtajan sopimuksen jatkamista koskevat säännökset. 

3. HUOMAUTUKSET YHTEISESTÄ KANNASTA 

3.1. Yleiset huomiot 

Komissio katsoo, että neuvoston yhteinen kanta, joka hyväksyttiin yksimielisesti, on 
yleisesti ottaen komission alkuperäisen ehdotuksen ja muutetun ehdotuksen 
mukainen yhtä merkittävää kohtaa eli instituutin hallintoneuvoston kokoonpanoa 
lukuun ottamatta. 

Neuvosto on tehnyt alkuperäiseen tekstiin parannuksia, jotka eivät muuta komission 
ehdotuksen asiasisältöä. Neuvosto on myös suurelta osin noudattanut komission 
muutettua ehdotusta ja sisällyttänyt yhteiseen kantaansa suurimman osan Euroopan 
parlamentin esittämistä tarkistuksista siinä muodossa, jossa komissio oli ne 
hyväksynyt muutetussa ehdotuksessaan. Johdonmukaisen lähestymistavan 
säilyttämiseksi neuvosto ei ole hyväksynyt joitakin komission jo hylkäämiä 
tarkistuksia, jotka liittyvät kaikkia yhteisön virastoja koskeviin laaja-alaisiin 
kysymyksiin. 

Hallintoneuvoston kokoonpanon osalta Euroopan parlamentti päätti kannattaa 
komission ehdotusta rajatumpaa hallintoneuvostoa, jossa on 13 jäsentä (yhdeksän 
neuvoston edustajaa, yksi komission edustaja sekä kolme työmarkkinaosapuolten ja 
valtiosta riippumattomien järjestöjen äänioikeudetonta edustajaa). Komissio 
hyväksyi tämän ehdotuksen sillä edellytyksellä, että niissä hyvin harvoissa 
tapauksissa, joissa komissio on vastuussa, sen edustajan painoarvoa vahvistetaan 
niin, että näiden kahden toimielimen välinen tasapaino säilyy. Komissio myös 
sisällytti muutettuun ehdotukseensa hallintoneuvoston jäsenten 
vuorottelujärjestelmän, jotta maantieteellinen tasapaino eri jäsenvaltioiden edustajien 
välillä varmistetaan. 

Komissio pitää valitettavana, että neuvosto päätyi kannattamaan laajaa, 31-jäsenistä 
hallintoneuvostoa, jossa jokaisella jäsenvaltiolla on yksi edustaja. Komissio katsoo, 
että rajattu hallintoneuvosto pystyisi paremmin takaamaan instituutin tehokkuuden 



 

FI 4   FI 

ottaen huomioon sen koko ja rajattu talousarvio sekä sen tekninen luonne. Komissio 
on vahvistanut kantansa 1 päivänä kesäkuuta 2006 kokoontuneen neuvoston 
pöytäkirjaan merkityssä lausumassaan.  

Komissio pitää valitettavana myös sitä, että neuvosto hylkäsi Euroopan parlamentin 
esittämän ja muutettuun ehdotukseen sisältyvän säännöksen, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa kummankin sukupuolen edustajien vähimmäismäärä (vähintään 
40 prosenttia miehiä ja naisia) hallintoneuvostossa (katso kohta 3.2.2). 

3.2. Miten Euroopan parlamentin tekemät tarkistukset on otettu huomioon 

Euroopan parlamentti hyväksyi 50 tarkistusta, joiden tarkoituksena on 

a) parantaa tekstin selkeyttä 

b) vahvistaa tai täsmentää instituutin tehtäviä ja sen työskentelymenetelmiä  

c) käsitellä laaja-alaisia kysymyksiä  

d) tehdä täsmennyksiä, jotka ovat rakentavia mutta jotka eivät kuulu asetukseen.  

Komissio hyväksyi näistä tarkistuksista 40, joista 28 sellaisenaan ja 12 hiukan 
muotoiltuna. Komissio hylkäsi 10 tarkistusta, jotka kuuluvat edellä mainittuihin c ja 
d kohtiin. 

Neuvosto hyväksyi komission tapaan suurimman osan tarkistuksista joko sellaisenaan 
tai komission tekemin mukautuksin tai niitä hieman itse muuttaen (yhteensä 35 
tarkistusta). Neuvosto hylkäsi 15 tarkistusta (viisi tarkistusta niiden 10:n lisäksi, joita 
komissio ei hyväksynyt). Hallintoneuvoston kokoonpanoa koskeva tarkistus on näiden 
viiden hylätyn joukossa. Komissio on eri mieltä tästä hylkäyksestä. 

3.2.1. Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on otettu huomioon sellaisenaan, osittain 
tai periaatteessa komission muutetussa ehdotuksessa ja neuvoston yhteisessä 
kannassa 

Yhteiseen kantaan sisältyy suurin osa komission hyväksymistä tarkistuksista, joilla 
parannetaan tekstin selkeyttä tai vahvistetaan tai täsmennetään instituutin tehtäviä ja 
sen työskentelytapoja, joko sellaisenaan (2, 6, 9, 59/74, 18, 64/80, 65/81, 29, 35, 36, 
38, 41, 42, 45, 53 ja 55) tai komission tekemin muutoksin (3 osittain, 4, 5, 7, 8, 10, 
59/74, 13, 15 osittain, 60/76 osittain, 61rev./77 osittain, 17, 20, 24, 25, 28, 29, 62/78, 
63/79, 40 ja 48 osittain). 

3.2.2. Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on otettu huomioon sellaisenaan, osittain 
tai periaatteessa komission muutetussa ehdotuksessa mutta ei neuvoston yhteisessä 
kannassa 

Kyseessä ovat seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus nro 66/82 (hallintoneuvoston kokoonpano): tässä 10 artiklan 1 kohtaa 
koskevassa tarkistuksessa säädetään rajatusta hallintoneuvostosta, jossa on 13 jäsentä 
(yhdeksän neuvoston edustajaa, jotka valitaan komission ehdottaman luettelon ja 
Euroopan parlamentin kuulemisen perusteella, yksi komission edustaja sekä kolme 
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työmarkkinaosapuolten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen äänioikeudetonta 
edustajaa)1. Tämä Euroopan parlamentin kanta on linjassa parlamentin 1. joulukuuta 
2005 antaman päätöslauselman kanssa, jossa käsitellään luonnosta toimielinten 
väliseksi sopimukseksi tulevien sääntelyvirastojen toimintakehyksestä. 

Komissio hyväksyi Euroopan parlamentin kannan sillä edellytyksellä, että näiden 
kahden toimielimen välinen tasapaino säilytetään niissä kysymyksissä, joissa 
komissio on vastuussa (työohjelman ja talousarvion hyväksyminen). Tämän vuoksi 
komissio ehdotti, että 10 artiklan 7 kohtaan (hallintoneuvoston päätöksentekoa 
koskevat säännöt) lisätään seuraava säännös:  

”Kun on kyse 10 artiklan 5 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä, 
komission edustajan äänen painoarvo on sama kuin kaikkien neuvoston edustajien 
äänien yhteinen painoarvo.”  

Komissio ehdotti tarkistuksen tueksi seuraavaa johdanto-osan kappaletta: 

”Jotta varmistettaisiin instituutin tehokkuus ja otettaisiin huomioon sen koko ja 
tekninen luonne, instituuttia hallinnoi rajattu hallintoneuvosto, johon kuuluu 
yhdeksän edustajaa neuvostosta, yksi edustaja komissiosta ja kolme 
äänioikeudetonta edustajaa sidosryhmistä. Neuvoston ja komission välinen 
tasapaino on säilytettävä tapauksissa, joissa komissio on vastuussa (etenkin 
työohjelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä)”. 

Ottaen huomioon sekä niiden jäsenvaltioiden esittämän pyynnön, jotka voisivat 
hyväksyä komission esittämän rajatun hallintoneuvoston, jos maantieteellinen 
tasapaino säilytettäisiin, että Euroopan parlamentin ehdottaman hallintoneuvoston 
kokoonpanon, joka mahdollistaa vuorottelujärjestelmän ansiosta sen, että kaikkien 
jäsenvaltioiden edustajat ehtivät olla hallintoneuvoston jäseninä kerran kolmen 
toimikauden kuluessa (9 x 3 = 27), komissio ehdottaa, että tarkistukseen 66/82 
lisätään seuraava vuorottelujärjestelmää koskeva teksti: 

” 1. Hallintoneuvostossa on […] Komission laatima luettelo, joka perustuu 
jäsenvaltioiden esittämiin ehdotuksiin ja puheenjohtajuusjärjestyksen mukaiseen 
vuorottelujärjestelmään, toimitetaan[…]”  

Säännöksen tueksi ehdotetaan lisäksi seuraavaa johdanto-osan kappaletta: 

”Jotta varmistettaisiin tarvittava maantieteellinen tasapaino jäsenvaltioiden välillä, 
hallintoneuvoston jäsenet nimetään kutakin vuorotteluun perustuvaa toimikautta 
varten neuvoston puheenjohtajuusjärjestyksen mukaan.” 

Komissio ehdottaa lisäksi hallintoneuvoston jäsenten toimikauden lyhentämistä 
viidestä kolmeen vuoteen, jotta jäsenvaltioiden vuorottelu etenisi kohtuullisessa 
ajassa. Ehdotuksen 10 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta muutetaan sen vuoksi 
seuraavasti: 

                                                 
1 Tämän vaihtoehdon mallina on vuonna 2002 perustetun elintarviketurvallisuusviranomaisen rajattu 

hallintoneuvosto, jossa on 18 jäsentä (14 neuvoston edustajaa, yksi komission edustaja ja kolme 
sidosryhmien äänioikeudetonta edustajaa). 
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"Toimikauden kesto on kolme vuotta, eikä sitä voida uusia.” 

Ehdotetusta vuorottelujärjestelmästä huolimatta neuvosto hylkäsi tämän tarkistuksen 
ja korvasi sen kesäkuussa 2005 yleisten suuntaviivojen yhteydessä hyväksytyllä 
tekstillä, joka on yhteisön virastojen hallintoneuvostoja koskevan laaja-alaisen 
lähestymistavan mukainen (laaja hallintoneuvosto, jossa on yksi edustaja kustakin 
jäsenvaltiosta, kolme komission edustajaa sekä työmarkkinaosapuolten ja valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kolme äänioikeudetonta edustajaa ja jonka tukena on 
hallintoneuvoston suuren koon vuoksi kuusijäseninen johtokunta). 

Tarkistukset 67/83 ja 68/84, jotka koskevat neuvoa-antavaa ryhmää: 12 artiklan 
1 kohtaa koskevassa tarkistuksessa rajataan ryhmän jäsenyys ainoastaan 
jäsenvaltioiden edustajiin ja poistetaan Euroopan tason valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ja työmarkkinaosapuolten kolmen edustajan osallistuminen, koska nämä 
ovat äänioikeudettomia hallintoneuvoston jäseniä. Komissio hyväksyi 
hallintoneuvoston rajattua kokoonpanoa koskevan tarkistuksen 66/82 mukaisesti, että 
neuvoa-antavan ryhmän kokoonpano rajataan ainoastaan jäsenvaltioiden edustajiin, 
ja piti riittävänä sitä, että sidosryhmien kolme edustajaa ovat mukana vain 
hallintoneuvostossa. Tarkistuksessa 68/84, joka koskee 12 artiklan 4 kohtaa, tekstiin 
tehdään lisäys, jonka mukaan neuvoa-antava ryhmä avustaa johtajaa instituutin 
vuotuisten ja keskipitkän aikavälin työohjelmien laadinnassa. Koska kaikki 
jäsenvaltiot eivät ole edustettuina rajatussa hallintoneuvostossa, on tärkeää vahvistaa 
kaikkien jäsenvaltioiden edustajista koostuvan neuvoa-antavan ryhmän asemaa. 
Kaikkien jäsenvaltioiden edustusta hallintoneuvostossa kannattava neuvosto on 
poistanut neuvoa-antavan ryhmän ja lisännyt instituutin tehtäviin vuotuisen 
kokouksen järjestämisen jäsenvaltioiden tasa-arvoasiantuntijoille, katso 3 artiklan 
1 kohdan e alakohta. 

Tarkistus 39: tässä 10 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan liittyvässä tarkistuksessa 
ehdotetaan säädettäväksi, että kyseisten kolmen toimielimen on varmistettava, että 
naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina ja että naisia ja miehiä on kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia hallintoneuvoston kokoonpanosta. Komissio hyväksyi tämän 
tarkistuksen, koska on tarpeen varmistaa hallintoneuvoston tekemien päätösten 
olevan koko yhteiskunnan tarpeiden mukaisia. Neuvosto ei hyväksynyt tarkistusta 
sillä perusteella, että jäsenvaltioiden on vaikeaa taata tämän vähimmäismäärän 
toteutuminen. Komissio pitää tätä hylkäystä valitettavana, minkä se toteaa 1 päivänä 
kesäkuuta 2006 kokoontuneen neuvoston pöytäkirjaan merkityssä lausumassaan. 

Tarkistus nro 26: tässä 3 artiklan 1 kohtaa koskevassa tarkistuksessa lisätään uusi 
h c alakohta, jonka mukaan instituutin olisi käytävä kansainvälistä vuoropuhelua 
tasa-arvon edistämisestä vastaavien järjestöjen kanssa. Yhteistyöstä säädetään jo 
8 artiklan 1 kohdassa, mutta Euroopan parlamentti haluaa korostaa sen arvoa 
lisäämällä sen myös tehtäviin. Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa on 
tärkeää, mutta sen merkitys ei saisi olla suhteeton instituutin kokoon ja talousarvioon 
nähden sen toiminnan ensimmäisessä vaiheessa. 

Tältä pohjalta komissio hyväksyi tarkistuksen uudelleen muotoiltuna niin, että 
tehtävää kevennetään ja mukautetaan muiden virastojen tehtäviä vastaavaksi. Sen 
vuoksi teksti olisi korvattava seuraavalla ilmaisulla, joka perustuu Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysviraston mukaiseen malliin: ”kerätä tietoja sukupuolten 
tasa-arvoa koskevista kysymyksistä kolmansista maista ja kansainvälisistä 
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järjestöistä ja antaa tällaisia tietoja niiden käyttöön”. Neuvosto ei hyväksynyt tätä 
tarkistusta edes komission muuttamassa muodossa, sillä se katsoi tämän näkökohdan 
tulevan riittävällä tavalla huomioon otetuksi 4 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklassa. 

Lisäksi neuvosto ei hyväksynyt joitakin osia seuraavista tarkistuksista: 

Tarkistukset 3 ja 60/76 (instituutin tehtävät): tarkistuksessa 3 tehdään johdanto-osan 
kappaleeseen 10 kaksi tekstiä selkeyttävää lisäystä ja korvataan ilmaus ”tietojen 
kerääminen” ilmauksella ”tietojen dokumentointi” sen selkeyttämiseksi, että 
instituutin tehtävissä korostetaan pikemminkin jäsenvaltioiden muiden instituuttien ja 
tutkimuskeskusten sekä Eurostatin keräämien tietojen analysointia, mistä koituu 
selkeää lisäarvoa. Vastaavasti 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskevassa 
tarkistuksessa 60/76 tekstistä poistetaan ilmaus ”kerättävä, tallennettava”, jotta 
korostettaisiin analysointia keräämisen sijaan. Komissio hyväksyi nämä 
mukautukset, koska tiedot on joka tapauksessa kerättävä ennen niiden analysointia, 
vaikka sana ”kerättävä” poistettaisiinkin analysoinnin korostamiseksi. Lisäksi 
dokumentointi mainitaan nimenomaisesti johdanto-osan 10 kappaleessa siihen 
tehdyn tarkistuksen 3 jälkeen. Neuvosto ei noudattanut komission ehdotusta eikä 
hyväksynyt ilmauksen ”kerättävä” poistamista johdanto-osan 10 kappaleessa ja 
3 artiklassa ja korosti tietojen keräämisen olevan tärkeä vaihe, joka sisältyy muiden 
vastaavien virastojen tehtäviin. 

Tarkistus 15: tällä 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tehtävällä tarkistuksella pyritään 
vahvistamaan yhteistyötä Eurostatin ja kansallisten tilastolaitosten kanssa. Neuvosto 
ei hyväksynyt tarkistusta instituutin ja kansallisten tilastolaitosten välisen yhteistyön 
osalta vaan piti parempana, että yhteydenpito tapahtuu ainoastaan Eurostatin kautta. 

Tarkistus 48: tässä 11 artiklan 4 kohtaan tehtävässä tarkistuksessa ehdotetaan 
säädettäväksi, että neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat milloin tahansa kutsua 
johtajan kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään mitä tahansa instituutin toimintaan 
liittyvää kysymystä. Neuvosto ei hyväksynyt mainintaa neuvostosta sillä perusteella, 
että jos kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina hallintoneuvostossa, neuvostolle 
tiedottaminen ei ole tarpeen. 

Tarkistus 61rev./77: tässä 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevassa tarkistuksessa 
ehdotetaan kolmea lisäystä: menetelmien levittäminen ja niiden käytön edistäminen; 
menetelmillä on tuettava yhteisön politiikan lisäksi siitä johtuvia kansallisia toimia; 
tuki tasa-arvon valtavirtaistamiseen kaikissa yhteisön toimielimissä ja elimissä. 
Neuvosto ei hyväksynyt menetelmien levittämistä ja niiden käytön edistämistä, 
koska se katsoi niiden kuuluvan poliittisten tahojen tehtäviin. 

3.3. Neuvoston lisäämät komission kannan mukaiset säännökset 

Neuvosto suhtautui hyvin myönteisesti komission ehdotukseen lukuun ottamatta 
hallintoneuvoston kokoonpanoa ja siihen liittyvää neuvoa-antavaa ryhmää koskevia 
kysymyksiä.  

Muilta osin neuvosto teki joitakin pieniä muutoksia, joilla parannetaan tekstin 
selkeyttä kuten muun muassa 2 artiklassa (tavoitteet) ja 5 artiklassa (instituutin 
itsenäisyyttä koskeva määritelmä). 
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3.4. Yhteisen kannan vahvistamisen yhteydessä esiin tulleet ongelmat 
Kesäkuun 1 päivänä 2006 kokoontunut neuvosto pääsi yhteistä kantaa koskevaan 
poliittiseen sopimukseen yksimielisesti myös hallintoneuvoston kokoonpanon osalta. 
Komissio vahvistaa muutetussa ehdotuksessa esitetyn kantansa ja pahoittelee, että 
komission ja Euroopan parlamentin rajattua hallintoneuvostoa puoltavaa kantaa ei 
hyväksytty. Komissio pitää valitettavana myös sitä, että neuvosto ei hyväksynyt 
kummankin sukupuolen edustuksen vähimmäisrajaa (40 prosenttia) 
hallintoneuvostossa. Komissio antoi näitä kahta kysymystä koskevan lausuman, joka 
on merkitty 1 päivänä kesäkuuta 2006 kokoontuneen neuvoston pöytäkirjaan (katso 
liite). 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio katsoo, että neuvoston yhteinen kanta on komission ehdotuksen mukainen 
ja että siinä otetaan huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
ehdottamat tarkistukset sekä komission muutettu ehdotus. 

Komissio kuitenkin pahoittelee sitä, että neuvosto kannatti yksimielisesti laajaa, 
31-jäsenistä hallintoneuvostoa ja sitä tukevaa kuusijäsenistä johtokuntaa. Nämä 
raskaat rakenteet eivät ole perusteltuja siihen nähden, että virastossa työskentelee 
15 henkilöä vuonna 2007 ja 30 vuonna 2013 ja että sen vuotuinen talousarvio on 
noin 7,5 miljoonaa euroa. Lisäksi komissio katsoo, että neuvoston hylkäämän 
neuvoa-antavan ryhmän puitteissa jokaisella jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus 
osallistua työohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen sekä antaa instituutille ja 
muille jäsenvaltioille tietoa omista tarpeistaan. 

Komissio pitää valitettavana myös sitä, että neuvosto ei hyväksynyt kummankin 
sukupuolen edustuksen vähimmäisrajaa (40 prosenttia) hallintoneuvostossa. Nämä 
seikat on merkitty 1. kesäkuuta 2006 kokoontuneen neuvoston pöytäkirjaan 
sisältyvään komission lausumaan. 
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LIITE  

Neuvoston (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) kokous 

1.-2. kesäkuuta 2006 

Euroopan tasa-arvoinstituutti 

Komission lausuma 

Komissio pahoittelee, että neuvosto valitsi laajan hallintoneuvoston: yksi edustaja kustakin 
jäsenvaltiosta, kolme komission edustajaa ja kolme jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. 
Komissio on eri mieltä neuvoston kanssa ja kannattaa rajattua hallintoneuvostoa. 

Komissio muistuttaa, että 14. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselman mukaisesti, joka koskee ehdotusta Euroopan tasa-arvoinstituutin 
perustamisesta ja erityisesti hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevaa tarkistusta 66/82, 
komission muutetussa ehdotuksessa [KOM(2006) 209] säädetään hallintoneuvostosta, joka 
koostuisi 13 jäsenestä: yhdeksän neuvoston nimittämää jäsentä, yksi komission edustaja sekä 
kolme komission nimittämää asiaankuuluvien sidosryhmien edustajaa, joilla ei ole 
äänioikeutta. 

Komissio katsoo Euroopan parlamentin 1. joulukuuta 2005 antaman päätöslauselman 
mukaisesti, joka koskee Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehystä koskevaa 
toimielinten välistä sopimusehdotusta, että rajoitetun kokoisella hallintoneuvostolla 
varmistettaisiin instituutin tehokkaampi toiminta ottaen huomioon sen tehtävät ja koko. 

Komissio pahoittelee myös, että neuvosto ei hyväksynyt ehdotusta siitä, että kyseisten kolmen 
toimielimen on varmistettava, että naisia ja miehiä on kumpiakin vähintään 40 prosenttia 
hallintoneuvoston kokoonpanosta. 




