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UREDBA (ES) št. …/2006

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 13(2) in 141(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

  

1 UL C 24, 31.1.2006, str. 29.
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne…… (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne…. (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Enakost med moškimi in ženskami je temeljno načelo Evropske unije. Člena 21 in 23 

Listine o temeljnih pravicah Evropske unije določata prepoved vsakršne diskriminacije na 

podlagi spola in predpisujeta, da se mora pravica do enakosti med moškimi iz ženskami 

zagotoviti na vseh področjih.

(2) Člen 2 Pogodbe določa, da je enakost med moškimi in ženskami ena od glavnih nalog 

Skupnosti. Podobno člen 3(2) Pogodbe zahteva, da si Skupnost v vseh svojih dejavnostih 

prizadeva odpraviti neenakosti in spodbujati enakost med moškimi in ženskami ter tako 

zagotavlja vključitev načela enakosti med moškimi in ženskami v vse politike Skupnosti.

(3) Člen 13 Pogodbe pooblašča Svet, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na 

vseh področjih pristojnosti Skupnosti, med drugim tudi na podlagi spola.

(4) Načelo enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk na področju 

zaposlovanja in poklica je zapisano v členu 141 Pogodbe in sprejeta je bila že obsežna 

zakonodaja glede enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve 

in delovnimi pogoji, vključno z enakim plačilom.
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(5) V prvem letnem poročilu o enakosti med moškimi in ženskami, ki ga je predložila na 

spomladanskem zasedanju Evropskega sveta leta 2004, Komisija ugotavlja, da na 

področjih večine politik obstajajo velike razlike med spoloma, da je neenakost med 

moškimi in ženskami večrazsežnosten pojav, ki se ga je treba lotiti s celovito kombinacijo 

ukrepov politik, in da si je treba še bolj prizadevati za uresničevanje ciljev Lizbonske 

strategije.

(6) Evropski svet je na zasedanju v Nici od 7. do 9. decembra 2000 pozval k "večji 

ozaveščenosti, združevanju sredstev in izmenjavi izkušenj, zlasti z ustanovitvijo 

Evropskega inštituta za vprašanja odnosov med spoloma".

(7) Študija o izvedljivosti1, ki jo je naročila Komisija, je pokazala, da bi imel Evropski inštitut 

za enakost spolov lahko jasno vlogo pri uresničevanju nekaterih nalog, s katerimi se 

obstoječe institucije trenutno ne ukvarjajo, zlasti na področju usklajevanja, centralizacije 

ter razširjanja podatkov in informacij raziskovanj, izgradnje mrež, povečevanja zunanje 

razpoznavnosti enakosti med moškimi in ženskami, poudarjanja vidika spola ter razvoja 

orodij za večjo vključenost načela enakosti spolov v vse politike Skupnosti.

(8) Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 10. marca 2004 o politikah Evropske unije o 

enakosti spolov2 pozval Komisijo, naj si pospešeno prizadeva za ustanovitev Inštituta.

  

1 Študija o izvedljivosti za Evropski inštitut za enakost spolov, ki jo je naročila Evropska 
komisija (izvedba. PLS Ramboll Management, DK, 2002).

2 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 638.
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(9) Svet za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov, ki se je sestal 1. 

in 2. junija 2004, in Evropski svet, ki je zasedal 17. in 18. junija 2004, sta podprla 

ustanovitev Evropskega inštituta za enakost spolov. Evropski svet je Komisijo pozval, naj 

poda ustrezen predlog.

(10) Da bi Skupnost lahko učinkovito spodbujala in izvajala politiko enakosti spolov, zlasti v 

razširjeni Uniji, bi bilo treba zbirati, analizirati in razširjati objektivne, zanesljive in 

primerljive informacije ter podatke o enakosti med moškimi in ženskami, razviti ustrezna 

orodja za preprečevanje vseh oblik diskriminacije zaradi spola in za vključevanje načela 

enakosti spolov v vse politike, spodbujati dialog med zainteresiranimi stranmi ter povečati 

ozaveščenost med državljani EU. Zato je primerno ustanoviti Evropski inštitut za enakost 

spolov, ki bi institucijam Skupnosti in državam članicam pomagal izvajati te naloge.

(11) Enakosti spolov se ne da doseči zgolj s protidiskriminacijsko politiko, temveč so potrebni 

tudi ukrepi za spodbujanje harmoničnega sobivanja in uravnoteženega sodelovanja moških 

in žensk v družbi; Inštitut bi prispeval k doseganju teh ciljev.

(12) Glede na pomen odprave stereotipov glede spolov v okviru vseh življenjskih stilov in glede 

na pomen pozitivnih zgledov, ki naj bi jim sledili ženske in moški, bi bilo treba med naloge 

Inštituta vključiti tudi ukrepe za doseganje teh ciljev.
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(13) Sodelovanje z ustreznimi organi držav članic in ustreznimi statističnimi organi, zlasti z 

Eurostatom, je bistvenega pomena za spodbujanje zbiranja primerljivih in zanesljivih 

podatkov na evropski ravni. Ker so podatki o enakosti med moškimi in ženskami

pomembni za vse ravni v okviru Skupnosti – lokalno, regionalno, nacionalno in raven 

Skupnosti – bi bilo koristno, da so taki podatki na razpolago organom držav članic pri

oblikovanju politik in ukrepov na področjih njihove pristojnosti na lokalni, regionalni in 

nacionalni ravni.

(14) Inštitut bi moral delovati v kar najtesnejši povezavi z vsemi programi in organi Skupnosti, 

da se prepreči podvajanje in zagotovi najboljša mogoča uporaba sredstev, zlasti z Evropsko 

fundacijo za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer1, Evropsko agencijo za varnost in 

zdravje pri delu2, Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja3 in Agencijo 

Evropske unije za temeljne pravice4.

  

1 Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za 
zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1). Uredba, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1111/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost in zdravje pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1112/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 5).

3 Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za 
razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1). Uredba, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).

4 Države članice so na sestanku v okviru Evropskega sveta decembra 2003 Komisijo pozvale, 
da pripravi predlog za ustanovitev agencije za človekove pravice z razširitvijo mandata 
Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije.
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(15) Inštitut bi moral razvijati sodelovanje in dialog z nevladnimi organizacijami in 

organizacijami za enake možnosti, raziskovalnimi centri, s socialnimi partnerji ter z 

drugimi podobnimi organizacijami, ki si dejavno prizadevajo za doseganje enakosti na 

nacionalni in evropski ravni ter v tretjih državah. Zaradi učinkovitosti bi bilo primerno, da 

bi Inštitut vzpostavil in usklajeval evropsko elektronsko mrežo za enakost med spoloma, ki 

bi povezovala takšne organizacije in strokovnjake iz držav članic.

(16) V skladu s členom 3(2) Pogodbe je primerno, da se spodbuja uravnoteženo zastopanost 

moških in žensk v upravnem odboru.

(17) Inštitut bi moral biti pri izvajanju svojih nalog čimbolj neodvisen.

(18) Inštitut bi moral uporabljati ustrezna pravila Skupnosti o dostopu javnosti do dokumentov, 

kakor so določena v Uredbi (ES) št. 1049/20011, ter o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov, kakor so določena v Uredbi (ES) št. 45/20012.

(19) Za Inštitut se uporablja Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 

2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 

1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti3.

  

1 Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu 
javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, 
str. 43).

2 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o 
prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

3 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
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(20) Glede pogodbene odgovornosti Inštituta, ki jo ureja pravo, veljavno za pogodbe, ki jih 

sklene Inštitut, bi moralo biti pristojno Sodišče, ob upoštevanju morebitnih arbitražnih 

klavzul, ki jih vsebujejo te pogodbe. Sodišče bi moralo biti pristojno tudi za spore v zvezi s 

povračilom škode, ki izhaja iz nepogodbene odgovornosti Inštituta.

(21) Presoja vpliva Inštituta, morebitnih potreb po spreminjanju ali razširitvi njegovih nalog ter 

časovnega razporeda takšnih sprememb se opravi na podlagi neodvisnega zunanjega 

ocenjevanja.

(22) Ker ciljev te uredbe, in sicer z zagotavljanjem tehnične pomoči institucijam Skupnosti in 

organom držav članic prispevati in okrepiti spodbujanje enakosti spolov, vključno z 

vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike Skupnosti in iz njih izhajajoče 

nacionalne politike, bojem proti diskriminaciji zaradi spola ter povečevanjem 

ozaveščenosti državljanov EU glede enakosti spolov, države članice ne morejo zadovoljivo 

doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov teh ukrepov lažje doseže Skupnost, Skupnost 

lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z 

načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so 

potrebni za doseganje navedenih ciljev.
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(23) Člen 13(2) Pogodbe dopušča sprejetje ukrepov Skupnosti za podporo in spodbujanje boja 

proti diskriminaciji zaradi spola tudi izven področja zaposlovanja. Člen 141(3) Pogodbe je 

posebna pravna podlaga za ukrepe, katerih cilj je zagotoviti uporabo načela enakih 

možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk na področju zaposlovanja in poklica. 

Zato sta člena 13(2) in 141(3) skupaj ustrezna pravna podlaga za sprejetje te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ustanovitev inštituta

Ustanovi se Evropski inštitut za enakost spolov (v nadaljnjem besedilu "Inštitut").

Člen 2

Cilji

Splošni cilji Inštituta so z zagotavljanjem tehnične pomoči institucijam Skupnosti, zlasti Komisiji, 

in organom držav članic prispevati in krepiti spodbujanje enakosti spolov, vključno z 

vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike Skupnosti in iz njih izhajajoče nacionalne 

politike, bojem proti diskriminaciji zaradi spola ter povečevanjem ozaveščenosti državljanov EU 

glede enakosti spolov, kakor je določeno v členu 3.
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Člen 3

Naloge

1. Da bi uresničil cilje, določene v členu 2, Inštitut:

(a) zbira, analizira in razširja ustrezne objektivne, primerljive in zanesljive podatke o 

enakosti spolov, vključno z rezultati raziskav in najboljših praks, ki mu jih sporočijo 

države članice, institucije Skupnosti, raziskovalni centri, nacionalni organi za 

vprašanja enakosti, nevladne organizacije, socialni partnerji, ustrezne tretje države in 

mednarodne organizacije, ter predlaga področja prihodnjih raziskav;

(b) razvija metode za izboljšanje objektivnosti, primerljivosti in zanesljivosti podatkov 

na evropski ravni z oblikovanjem meril, ki bodo povečala doslednost informacij, ter 

pri zbiranju podatkov upošteva enakost spolov;

(c) razvija, analizira, ocenjuje, razširja metodološka orodja za podporo vključevanju 

načela enakosti spolov v vse politike Skupnosti in iz njih izhajajoče nacionalne 

politike ter spodbuja vključitev enakosti spolov v vse institucije in organe Skupnosti;

(d) opravlja raziskave o položaju v zvezi z enakostjo spolov v Evropi;



10351/1/06 REV 1 MP/kok,ski 10
DG G II SL

(e) vzpostavi in usklajuje Evropsko mrežo za enakost spolov, ki vključuje centre, 

organe, organizacije in strokovnjake, ki se ukvarjajo z vprašanjem enakosti spolov in 

z vključevanjem načela enakosti spolov, s čimer podpira in spodbuja raziskave, čim 

boljšo uporabo razpoložljivih sredstev ter spodbuja izmenjavo in razširjanje 

podatkov;

(f) organizira letna srečanja strokovnjakov iz pristojnih organov, ki se v državah 

članicah ukvarjajo z vprašanji enakosti spolov;

(g) pripravlja priložnostna srečanja strokovnjakov v podporo raziskovalnemu delu 

Inštituta, spodbuja izmenjavo podatkov med raziskovalci in spodbuja vključevanje 

vidika enakosti spolov v njihove raziskave;

(h) za povečevanje ozaveščenosti državljanov EU o enakosti spolov skupaj z ustreznimi 

zainteresiranimi stranmi pripravlja konference, kampanje in srečanja na evropski 

ravni ter njihove ugotovitve in sklepe predloži Komisiji;

(i) razširja podatke o pozitivnih zgledih nestereotipnih vlog žensk in moških na različnih 

življenjskih področjih , predstavlja svoje ugotovitve ter pobude za seznanitev 

javnosti o takih "zgodbah o uspehu" in pobude za nadgradnjo takih zgodb;

(j) razvija dialog in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in organizacijami za enake 

možnosti, z univerzami in strokovnjaki, raziskovalnimi centri, socialnimi partnerji ter 

z njimi povezanimi organizacijami, ki si dejavno prizadevajo za doseganje enakosti 

na nacionalni in evropski ravni;

(k) vzpostavlja javnosti dostopne dokumentacijske vire;
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(l) zasebnim in javnim organizacijam daje na voljo podatke o vključevanju načela 

enakosti spolov;

(m) institucijam Skupnosti zagotavlja podatke o enakosti spolov in vključevanju načela 

enakosti spolov v državah pristopnicah in državah kandidatkah.

2. Inštitut objavlja letno poročilo o svojih dejavnostih.

Člen 4

Področja delovanja in metode dela

1. Inštitut izvaja svoje naloge v okviru pristojnosti Skupnosti in v luči sprejetih ciljev in 

prednostnih področij, ki so določena v njegovem letnem programu, ter z ustreznim 

upoštevanjem razpoložljivih proračunskih sredstev.

2. Delovni program Inštituta je v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti na področju 

enakosti spolov in delovnim programom Komisije, vključno z njenim statističnim in 

raziskovalnim delom.

3. Pri izvajanju svojih dejavnosti Inštitut, da bi preprečil podvajanje in zagotovil kar najboljšo 

uporabo sredstev, upošteva obstoječe podatke iz vseh virov, zlasti pa dejavnosti, ki jih že 

izvajajo institucije Skupnosti ter druge institucije, organi in pristojne nacionalne in 

mednarodne organizacije, ter tesno sodeluje s pristojnimi službami Komisije, vključno z 

Eurostatom. Inštitut zagotovi primerno usklajevanje z vsemi ustreznimi agencijami 

Skupnosti in organi Unije, ki se po potrebi opredeli v memorandumu o soglasju.
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4. Inštitut zagotovi, da so posredovane informacije razumljive končnim uporabnikom.

5. Inštitut lahko v zvezi z nalogami, katerih izvedbo lahko zaupa drugim organizacijam, stopa 

z njimi v pogodbena razmerja, in sicer predvsem podizvajalska.

Člen 5

Status pravne osebe ter pravna in poslovna sposobnost

Inštitut je pravna oseba. V vseh državah članicah ima kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, 

ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično in 

nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

Člen 6

Neodvisnost Inštituta

Inštitut izvaja svoje dejavnosti neodvisno in v javnem interesu.
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Člen 7

Dostop do dokumentov

1. Uredba (ES) št. 1049/2001 se uporablja za vse dokumente, ki jih hrani Inštitut.

2. Upravni odbor sprejme ureditve za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 1 v šestih mesecih 

po ustanovitvi Inštituta.

3. Pod pogoji, določenimi v členih 195 in 230 Pogodbe, se lahko proti odločitvam, ki jih 

Inštitut sprejme na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, vloži pritožba pri varuhu 

človekovih pravic ali tožba na Sodišče.

4. Za obdelavo podatkov v Inštitutu se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001.
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Člen 8

Sodelovanje z organizacijami na nacionalni in evropski ravni,

z mednarodnimi organizacijami ter tretjimi državami

1. Inštitut sodeluje z organizacijami in s strokovnjaki iz držav članic, kot so organi za 

vprašanja enakosti, raziskovalni centri, univerze, nevladne organizacije, socialni partnerji, 

ter z ustreznimi organizacijami na evropski ali mednarodni ravni in s tretjimi državami, ki 

Inštitutu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog.

2. Če so za učinkovito izvajanje nalog Inštituta potrebni sporazumi z mednarodnimi 

organizacijami ali tretjimi državami, Skupnost v interesu Inštituta z mednarodnimi 

organizacijami ali tretjimi državami v skladu s postopkom, določenim v členu 300 

Pogodbe, sklene takšne sporazume. Ta določba ne preprečuje priložnostnega sodelovanja s 

takšnimi organizacijami ali s tretjimi državami.

Člen 9

Sestava Inštituta

Inštitut sestavljajo:

(a) upravni odbor,

(b) predsedstvo;

(c) direktor in njegovo osebje.
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Člen 10

Upravni odbor

1. Upravni odbor sestavljajo:

(a) po en član, predstavnik vlade vsake države članice, ki jih imenuje Svet na podlagi 

predlogov držav članic;

(b) trije člani, predstavniki Komisije, ki jih imenuje Komisija;

(c) trije člani brez glasovalne pravice, ki jih imenuje Svet na podlagi predloga Komisije 

in od katerih vsak zastopa eno od naslednjih skupin:

(i) ustrezno nevladno organizacijo na ravni Skupnosti, ki ima upravičen interes za 

prispevanje k boju proti diskriminaciji zaradi spola in spodbujanje enakosti 

spolov;

(ii) organizacije delodajalcev na ravni Skupnosti in

(iii) delavske organizacije na ravni Skupnosti.

2. Člani upravnega odbora so imenovani tako, da se zagotovi najvišji standard 

usposobljenosti ter široko ustrezno in transdisciplinarno strokovno znanje na področju 

enakosti spolov.
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Komisija in Svet si prizadevata doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v 

upravnem odboru.

Namestniki, ki zastopajo člana med njegovo odsotnostjo, se imenujejo po istem postopku.

Svet objavi seznam članov in namestnikov članov upravnega odbora v Uradnem listu 

Evropske unije, na spletni strani Inštituta in na vseh ustreznih drugih spletnih straneh.

3. Mandat traja pet let in se lahko enkrat obnovi.

4. Upravni odbor izvoli predsednika in podpredsednika za dobo dveh let in pol, ki se lahko 

obnovi.

5. Vsak član upravnega odbora iz odstavka 1(a) ali (b) – oziroma med njegovo odsotnostjo 

njegov namestnik – ima en glas.
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6. Upravni odbor sprejema odločitve, potrebne za delovanje Inštituta. Zlasti pa:

(a) po posvetovanju s Komisijo in na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor iz člena 12, 

sprejme letni program dela in srednjeročni program dela, ki zajema triletno obdobje, 

v skladu s proračunom in razpoložljivimi sredstvi; programe se lahko po potrebi 

kadar koli pregleda in spremeni; prvi letni program dela se sprejme najpozneje v 

devetih mesecih po imenovanju direktorja;

(b) sprejme letno poročilo iz člena 3(2), ki zlasti primerja dosežene rezultate s cilji 

letnega programa dela; to poročilo se predloži najpozneje do 15. junija Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij ter se objavi na spletni strani Inštituta;

(c) izvaja disciplinski nadzor nad direktorjem in ga imenuje ali razreši v skladu s 

členom 12;

(d) sprejema osnutke in končne letne proračune Inštituta.

7. Upravni odbor sprejme notranja pravila Inštituta na podlagi predloga, ki ga pripravi 

direktor po posvetovanju s Komisijo.
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8. Upravni odbor odloča z večino svojih članov. Predsednik ima odločilni glas. V primerih iz 

odstavka 6 in iz člena 12(1) se odločitve sprejemajo z dvotretjinsko večino članov 

upravnega odbora.

9. Upravni odbor sprejme svoj poslovnik na podlagi predloga, ki ga pripravi direktor po 

posvetovanju s Komisijo.

10. Upravni odbor oblikuje predsedstvo, sestavljeno iz šestih članov, kakor določa člen 11.

11. Predsednik skliče upravni odbor vsaj enkrat letno. Predsednik skliče dodatne seje na lastno 

pobudo ali na zahtevo tretjine članov upravnega odbora.

12. Inštitut Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu "proračunski organ") 

vsako leto predloži vse informacije, pomembne za izid ocenjevalnih postopkov.

13. Direktorji Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Evropske 

agencije za varnost in zdravje pri delu, Evropskega centra za razvoj poklicnega 

usposabljanja in Agencije Evropske unije za temeljne pravice so lahko po potrebi vabljeni 

na seje upravnega odbora kot opazovalci, da se uskladijo ustrezni delovni programi z 

vidika vključevanja načela enakosti spolov.
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Člen 11

Predsedstvo

1. Predsedstvo sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora, trije člani 

upravnega odbora, ki predstavljajo države članice, in predstavnik Komisije.

Mandat traja dve leti in pol in se lahko obnovi.

Člane predsedstva imenuje upravni odbor tako, da se zagotovi ustrezno strokovno znanje, 

ki je potrebno za delovanje predsedstva.

2. Brez poseganja v naloge direktorja, kakor so določene v členu 12, predsedstvo spremlja 

izvajanje odločitev upravnega odbora in sprejme vse potrebne upravne ukrepe za ustrezno 

vodenje Inštituta v času med sejami upravnega odbora.

3. Odločitve predsedstva se sprejemajo soglasno. Če soglasja ni mogoče doseči, predsedstvo 

predloži zadevo v odločanje upravnemu odboru.

4. Predsedstvo o svojih dejavnostih in vseh svojih odločitvah v celoti in redno obvešča 

upravni odbor.
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Člen 12

Direktor

1. Inštitut vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na predlog Komisije. Od kandidata, ki 

ga izbere upravni odbor, se lahko pred imenovanjem zahteva, da pred ustreznimi odbori 

Evropskega parlamenta poda izjavo in odgovarja na vprašanja članov odborov.

2. Mandat direktorja je 5 let. Na predlog Komisije in po opravljeni oceni se ta mandat lahko 

enkrat podaljša, in sicer ne več kot za 5 let. Pri ocenjevanju Komisija presoja zlasti:

(a) rezultate, dosežene med prvim mandatom, in način, na katerega so bili doseženi;

(b) naloge in potrebe Inštituta v prihodnjih letih.

3. Direktor, ki ga nadzoruje upravni odbor, je odgovoren za:

(a) izvajanje nalog iz člena 3;

(b) pripravo ter izvajanje letnega in srednjeročnega programa dejavnosti Inštituta;



10351/1/06 REV 1 MP/kok,ski 21
DG G II SL

(c) pripravo sej upravnega odbora in predsedstva;

(d) pripravo in objavo letnega poročila iz člena 3(2);

(e) vse zadeve v zvezi z osebjem, zlasti za izvajanje pooblastil iz člena 13(3);

(f) tekoče upravljanje in

(g) izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja in ocenjevanja delovanja Inštituta glede 

na njegove cilje, in sicer v skladu s strokovno priznanimi standardi. Direktor vsako 

leto poroča upravnemu odboru o rezultatih spremljanja.

4. Direktor je pri opravljanju svojih nalog odgovoren upravnemu odboru in se udeležuje sej 

upravnega odbora brez pravice glasovanja. Evropski parlament ga ali jo lahko povabi, da 

poroča o pomembnih vprašanjih, povezanih z dejavnostmi Inštituta.

5. Direktor je pravni zastopnik Inštituta.
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Člen 13

Osebje

1. Za osebje Inštituta se uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in 

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določeni v Uredbi (EGS, 

ESPJ, Euratom) št. 259/681, in pravila, ki so jih skupaj sprejele institucije Evropske 

skupnosti za namene uporabe Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev.

2. Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme potrebne izvedbene ukrepe v skladu z 

ureditvijo iz člena 110 Kadrovskih predpisov. Upravni odbor lahko sprejme določbe, ki 

Inštitutu omogočajo zaposlitev nacionalnih strokovnjakov, napotenih iz držav članic.

3. Inštitut v zvezi s svojim osebjem izvaja pooblastila, podeljena organu za imenovanja.

Člen 14

Priprava proračuna

1. Za vsako proračunsko leto, ki je enako koledarskemu, se pripravijo ocene vseh prihodkov 

in odhodkov Inštituta ter se prikažejo v proračunu Inštituta.

  

1 UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, 
Euratom) št. 723/2004 (UL L 124, 27.4.2004, str. 1).
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2. Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu Inštituta, so uravnoteženi.

3. Brez poseganja v druge vire prihodki Inštituta obsegajo:

(a) subvencijo Skupnosti, vključeno v splošni proračun Evropske unije (postavka za 

Komisijo);

(b) plačila za opravljene storitve;

(c) vse finančne prispevke organizacij ali tretjih držav iz člena 8;

(d) vse prostovoljne prispevke držav članic.

4. Odhodki Inštituta obsegajo prejemke osebja, stroške za administracijo in infrastrukturo ter 

stroške poslovanja.

5. Upravni odbor vsako leto na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor, izdela oceno 

prihodkov in odhodkov Inštituta za naslednje proračunsko leto. To oceno, ki vsebuje 

osnutek organizacijske sheme, upravni odbor pošlje Komisiji najpozneje do 31. marca.
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6. Komisija oceno skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna Evropske unije 

pošlje proračunskemu organu.

7. Na podlagi ocene Komisija v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije 

vključi ocene, za katere meni, da so potrebne glede na organizacijsko shemo, in znesek 

subvencije, ki bremeni splošni proračun, ter ga predloži proračunskemu organu v skladu s 

členom 272 Pogodbe.

8. Proračunski organ odobri proračunska sredstva za subvencijo Inštitutu. Proračunski organ 

sprejme organizacijsko shemo Inštituta.

9. Proračun Inštituta sprejme upravni odbor. Proračun postane končen po dokončnem 

sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Po potrebi se proračun ustrezno prilagodi.

10. Upravni odbor čim prej obvesti proračunski organ o nameravani izvedbi vsakega projekta, 

ki ima lahko znatne finančne posledice za financiranje njegovega proračuna, zlasti 

projektov v zvezi s premoženjem, na primer najem ali nakup stavb. O tem obvesti tudi 

Komisijo.

Kadar ena od vej proračunskega organa obvesti upravni odbor, da namerava podati 

mnenje, to mnenje predloži upravnemu odboru v šestih tednih od dne obvestila o projektu.
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Člen 15

Izvrševanje proračuna

1. Proračun Inštituta izvršuje direktor.

2. Najpozneje do 1. marca po koncu vsakega proračunskega leta računovodja Inštituta 

predloži računovodji Komisije začasni zaključni račun, skupaj s poročilom o izvrševanju 

proračuna in finančnem poslovodenju med zadevnim proračunskim letom. Računovodja 

Komisije konsolidira začasne zaključne račune institucij in decentraliziranih organov v 

skladu s členom 128 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu "finančna 

uredba)1.

3. Najpozneje do 31. marca po koncu vsakega proračunskega leta računovodja Komisije 

predloži začasne zaključne račune Inštituta Računskemu sodišču, skupaj s poročilom iz 

odstavka 2. Poročilo se predloži tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

  

1 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
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4. Po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnem zaključnem računu Inštituta in v 

skladu s členom 129 finančne uredbe direktor pripravi zaključni račun Inštituta v delu, ki je

pod njegovo odgovornostjo, in ga predloži upravnemu odboru.

5. Upravni odbor poda mnenje o zaključnem računu Inštituta.

6. Direktor najpozneje do 1. julija po koncu vsakega proračunskega leta predloži zaključni 

račun skupaj z mnenjem upravnega odbora Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in 

Računskemu sodišču.

7. Zaključni račun se objavi.

8. Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe najpozneje do 30. 

septembra. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

9. Direktor Evropskemu parlamentu na zahtevo predloži vse informacije, potrebne za 

nemoteno uporabo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto, kakor je določeno v 

členu 146(3) finančne uredbe.

10. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 30. 

aprila leta N + 2 direktorju da razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto N.
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11. Finančna pravila, ki se uporabljajo za Inštitut, sprejme upravni odbor po posvetovanju s 

Komisijo. Ta pravila ne smejo odstopati od Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002, razen če 

to ni nujno potrebno za delovanje Inštituta in s predhodnim soglasjem Komisije.

Člen 16

Jeziki

1. Za Inštitut se uporabljajo določbe Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki 

se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti1.

2. Prevajalske storitve, ki so potrebne za delovanje Inštituta, načeloma zagotavlja Prevajalski 

center za organe Evropske unije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2965/942.

Člen 17

Privilegiji in imunitete

Za Inštitut se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

  

1 UL 17, 6.101958, str. 385. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 
iz leta 2003.

2 Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra 
za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 920/2005 (UL L 156, 18.6.2005, str. 3).
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Člen 18

Odgovornost

1. Pogodbeno odgovornost Inštituta ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

Sodišče je pristojno na podlagi arbitražne klavzule, ki je vključena v pogodbe, ki jih sklepa 

Inštitut.

2. V primeru nepogodbene odgovornosti pa Inštitut v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna 

pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki jo je povzročil Inštitut 

ali njegovi uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

Za spore glede povrnitve take škode je pristojno Sodišče.

Člen 19

Sodelovanje tretjih držav

1. Inštitut je odprt za sodelovanje držav, ki sklenejo sporazume z Evropsko skupnostjo, na 

podlagi katerih sprejmejo in uporabljajo zakonodajo Skupnosti na področju, ki ga ureja ta 

uredba.
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2. Na podlagi ustreznih določb teh sporazumov se uredi zlasti narava, obseg in način 

sodelovanja teh držav pri delu Inštituta, vključno z določbami v zvezi z njihovim 

sodelovanjem pri pobudah Inštituta, finančnimi prispevki in osebjem. Glede kadrovskih 

zadev so ti sporazumi v vsakem primeru v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike 

Evropskih skupnosti in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Člen 20

Ocenjevanje

1. Inštitut do…* naroči neodvisno zunanjo oceno dosežkov Inštituta na podlagi smernic, ki jih 

pripravi upravni odbor v dogovoru s Komisijo. Ocena presodi vpliv Inštituta na 

spodbujanje enakosti spolov ter vključuje analizo sinergijskih učinkov. Obravnava zlasti 

morebitno potrebo po spremembi ali razširitvi nalog Inštituta, vključno s finančnimi 

posledicami vsake takšne spremembe ali razširitve. Pri oceni se upošteva mnenje 

zainteresiranih strani na ravni Skupnosti in nacionalni ravni.

  

* Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
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2. Upravni odbor v soglasju s Komisijo določi časovni razpored prihodnjih ocenjevanj, pri 

čemer upošteva ugotovitve poročila o oceni iz odstavka 1.

Člen 21

Klavzula o pregledu

Upravni odbor preuči ugotovitve ocenjevanja iz člena 20 in Komisiji predloži priporočila glede 

morebitnih potrebnih sprememb v Inštitutu, njegovih delovnih praks in pristojnosti. Komisija pošlje 

poročilo o oceni in priporočila Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij ter jih objavi. Komisija lahko po preučitvi poročila o oceni in 

priporočil predloži predloge za spremembe te uredbe, ki so po njenem mnenju potrebne.

Člen 22

Upravni nadzor

Dejavnosti Inštituta so pod nadzorom varuha človekovih pravic v skladu z določbami iz člena 195 

Pogodbe.
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Člen 23

Začetek delovanja Inštituta

Inštitut začne delovati čim prej, najpozneje pa …..*.

Člen 24

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

  

* Dvanajst mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.
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I. UVOD 

 

Komisija je 8. marca 2005 Svetu na podlagi členov 13(2) in 141(3) Pogodbe predložila 

predlog uredbe Evropskega parlamenta Sveta o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost 

med spoloma. 

 

Evropski parlament je podal svoje mnenje na prvi obravnavi 14. marca 2006. 

 

Ekonomsko-socialni odbor je podal svoje mnenje 27. septembra 2005. 

 

Komisija je 8. maja 2006 sprejela spremenjeni predlog. 

 

Svet je 18. septembra 2006 sprejel skupno stališče v skladu s postopkom, določenim v 

členu 251 Pogodbe. 

 

 

II. CILJ 

 

Z uredbo bo ustanovljen Evropski inštitut za enakost med spoloma, ki bo moral služiti kot 

središče odličnosti na ravni EU ter nudil tehnično podporo institucijam Skupnosti in državam 

članicam, zlasti v smislu zbiranja in analiziranja primerljivih podatkov in statistike kot tudi 

razvoja metodoloških orodij v pomoč procesu integracije načela enakosti spolov. Glavni cilji 

Inštituta bodo prispevati k spodbujanju enakosti med spoloma in ga krepiti, pomagati 

institucijam Skupnosti pri boju proti diskriminaciji glede na spol in večati ozaveščenost 

državljanov EU o vprašanjih enakosti spolov. 
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA 

 

1. Splošne ugotovitve 

 

Skupno stališče Sveta je bilo oblikovano v skladu s cilji členov 13(2) in 141(3) 

Pogodbe, ki se nanašata na boj proti diskriminaciji oziroma na uporabo načela enakih 

možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu, 

vključno z načelom enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti. 

 

Pri sprejetju skupnega stališča je Svet z izjemo vprašanj o sestavi upravnega odbora in 

svetovalnega foruma v veliki večini sledil Komisiji in njenemu spremenjenemu 

predlogu. 

 

2. Spremembe Evropskega parlamenta 

 

Evropski parlament je v prvi obravnavi 14. marca 2006 sprejel 52 sprememb. 

 

2.1 Spremembe Evropskega parlamenta, ki jih je Svet sprejel 

 

Svet je v svojem skupnem stališču upošteval 35 sprememb. Svet je od tega: 

 

– sprejel 17 sprememb v celoti (št. 2, 6, 9, 59 in 74, 13, 18, 64 in 80, 65 in 81, 29, 

35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 ter 55); 
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– sprejel 4 spremembe, kakor jih je preoblikovala Komisija (št. 7, 8, 10 in 40); 

 

– sprejel smisel še 14 sprememb (št. 3, 4, 5, 17, 60 in 76, 61 rev. in 77, 62 in 78, 20, 

25, 63 in 79, 24, 28 ter 48). 

 

2.2 Spremembe Evropskega parlamenta, ki jih Svet ni sprejel 

 

Svet ni sprejel 11 sprememb iz razlogov, ki jih je pojasnila Komisija v svojem 

spremenjenem predlogu (št. 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 in 54). 

 

Svet tudi ni mogel sprejeti nadaljnjih 6 sprememb, saj je vprašanje sestave upravnega 

odbora glavno področje razlik med institucijami. 

 

 

– Dialog na mednarodni ravni (sprememba 26, člen 3(1)) 

 

 Svet meni, da ta sprememba ni potrebna, saj člen 8 izrecno obravnava 

"sodelovanje z organizacijami na nacionalni in evropski ravni ter mednarodnimi 

organizacijami v tretjih državah" in določa postopek za takšno sodelovanje. 

Člen 4, ki določa področja delovanja in delovne metode inštituta, navaja tudi, da 

je treba "upoštevati obstoječe podatke iz vseh virov, zlasti pa dejavnosti, ki jih že 

izvajajo institucije Skupnosti ter druge ustanove, organi in pristojne nacionalne in 

mednarodne organizacije…". Poleg tega Svet meni, da bi ogrozili pravno jasnost, 

če bi dodali ta vidik na že tako dolg seznam nalog v okviru člena 3. 



 
10351/1/06 REV 1 ADD 1  ski 5 
 DG G II   SL 

 

– Sestava upravnega odbora (spremembi 66 in 82, člen 10(1)) 

 

Pri doseganju splošnega pristopa junija 2005 Svet ni sprejel prvotnega predloga 

Komisije za omejen upravni odbor, prednost je dal predstavniškemu odboru s 

25 člani, ki ga spremlja manjše predsedstvo šestih članov (člen 11). Glede na to bi 

imela Komisija tri predstavnike v odboru, trije člani brez pravice glasovanja pa bi 

predstavljali ustrezno nevladno organizacijo na ravni Skupnosti in socialne 

partnerje. 

 

Svet je marca 2006 prejel mnenje Evropskega parlamenta in preučil koristi 

sprememb 66 in 82, ki sta pozivali k manjšemu upravnemu odboru devetih 

članov, ki jih imenuje Svet, in predstavnika Komisije. Medtem ko se je smatralo, 

da je to izboljšanje prvotnega predloga Komisije, za Svet vendarle ni bilo 

sprejemljivo zaradi številnih razlogov: 

 

– zaradi narave vprašanja je Svet menil, da je pomembna zastopanost vsake 

države članice v odboru ter da bi to tudi olajšalo združevanje nacionalnega 

strokovnega znanja in izkušenj na področju enakosti spolov, kar je posebej 

pomembno v okviru Unije, ki se širi; 

 

– za inštitut je pomembno učinkovito delovanje in tako bi bil ustreznejši 

enostavni postopek imenovanja članov odbora. Poleg tega se smatra, da bi 

bilo manjše predsedstvo bolj učinkovito pri zagotavljanju tekočega 

delovanja odbora; 

 

– ker politika enakosti spolov sega na široko paleto področij, je Svet menil, da 

mora imeti Komisija več kot enega predstavnika v odboru, da bi lahko 

dobro prispevala k delovanju inštituta. Svet je menil, naj predstavnik 

Komisije sodeluje tudi v izvršnem predsedstvu; 
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– Svet se je strinjal s Komisijo, da morajo biti trije člani brez pravice 

glasovanja, ki predstavljajo socialne partnerje in ustrezno nevladno 

organizacijo na ravni Skupnosti. 

 

Omeniti je treba tudi, da stališče Sveta glede sestave upravnega odbora odraža 

splošno horizontalno stališče, ki se je v preteklosti zavzelo do drugih agencij ali 

teles Skupnosti. Medtem ko so bile nekatere delegacije pripravljene ponovno 

preučiti svoje stališče v primeru inštituta zaradi sorazmerno majhnega in 

skromnega proračuna, se je priznalo, da na tej stopnji ni bilo mogoče ugotoviti, ali 

bi bil manjši odbor ob spremstvu večjega svetovalnega foruma zares bolj 

učinkovit od predstavniškega odbora, ki bi mu pomagalo manjše predsedstvo. 

Poleg tega je bilo oblikovanje manjšega predsedstva, ki bi se lahko sestajalo 

pogosteje kot upravni odbor, pomemben pomislek pri zagotavljanju stroškovne 

učinkovitosti inštituta. 

 

– Zastopanost moških in žensk: kvota 40 % (sprememba 39, člen 10(2)) 

 

Svet podpira zamisel uravnotežene zastopanosti med moškimi in ženskami v 

upravnem odboru, kakor je določeno v skupnem stališču. Vendar ne želi po 

nepotrebnem otežiti delovanja inštituta z obvezno kvoto, ki bi se lahko težko 

dosegla v praksi, saj je trenutno na splošno v politiko enakosti spolov vključenih 

več žensk kot moških. Medtem ko je doseganje uravnoteženosti spolov 

pomembno in obstajajo dejavnosti za vključevanje več moških na to področje, 

Svet meni, da so izkušnje in usposobljenost članov odbora na področju enakosti 

spolov pomembni dejavniki, ki jih je treba upoštevati. 
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– Svetovalni forum (spremembe 67 in 83, 68 in 84 ter 51, člen 12 prvotnega 

predloga Komisije) 

 

Po scenariju, ki mu Svet daje prednost, tj. za večji upravni odbor, ki mu pomaga 

manjše predsedstvo, se je smatralo, da svetovalni forum, kakor sta ga predvidela 

Komisija in Parlament, ni več potreben. Poleg tega in za zagotovitev, da bi inštitut 

pridobil koristi od dragocenega strokovnega znanja, ki je na voljo na nacionalni 

ravni, člen 3 skupnega stališča vzpostavlja evropsko mrežo za enakost spolov, 

kakor je zahteval Parlament, ter zagotavlja "letna srečanja strokovnjakov iz 

pristojnih služb, ki se ukvarjajo z vprašanji enakosti spolov v državah članicah". 

 

 

3. Ostale spremembe, ki jih je vnesel Svet 

 

V okviru pravno-jezikovnega postopka med Evropskim parlamentom in Svetom so bile 

dogovorjene številne druge manjše tehnične spremembe pravne ali jezikovne narave. 

 

 

IV. ZAKLJUČEK 

 

Svet meni, da je skupno stališče kljub različnim mnenjem glede sestave upravnega odbora v 

skladu s temeljnimi cilji spremenjenega predloga Komisije. 

 

 

__________________ 
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IZJAVA KOMISIJE 

 

Komisija obžaluje, da se je Svet odločil za razširjen upravni odbor, ki ga sestavljajo en predstavnik 

vsake države članice, trije predstavniki Komisije in trije člani brez glasovalne pravice. Komisija se 

ne strinja s Svetom in se zavzema za upravni odbor manjšega obsega. 

 

Komisija opozarja, da je v skladu z zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta z dne 

14. marca 2006 o predlogu o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost med spoloma in zlasti s 

spremembama 66 in 82 o sestavi upravnega odbora spremenjeni predlog Komisije 

[COM(2006)209] predvideval upravni odbor  
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s trinajstimi člani: devet članov, ki jih imenuje Svet, en predstavnik Komisije in trije člani brez 

glasovalne pravice, ki bi jih imenovala Komisija in bi zastopali različne interesne skupine. 

 

Komisija v skladu z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2005 o osnutku 

medinstitucionalnega sporazuma o evropskih regulativnih agencijah meni, da bi upravni odbor 

manjšega obsega, glede na poslanstvo in velikost Inštituta za enakost med spoloma, zagotovil boljše 

delovanje slednjega. 

 

Komisija prav tako obžaluje, da Svet ni sprejel predloga, po katerem bi morale tri institucije 

zagotoviti, da delež žensk in delež moških ne predstavljata manj kot 40 % članov upravnega 

odbora. 

 

IZJAVA DELEGACIJE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA 

O PRAVNI PODLAGI 

 

Čeprav Združeno kraljestvo podpira ustanovitev Evropskega inštituta za enakost med spoloma, 

dvomi o ustreznosti člena 13(2) Pogodbe kot pravne podlage uredbe. Člen 13(2) Pogodbe o ES sicer 

dovoljuje, da se v podporo uresničevanju cilja boja proti diskriminaciji na podlagi spola sprejemajo 

spodbujevalni ukrepi Skupnosti brez kakršnega koli usklajevanja zakonov in drugih predpisov 

držav članic, kljub temu pa se ne zdi, da je ta člen sam po sebi ustrezna pravna podlaga, ki bi 

dovoljevala ustanovitev inštituta za enakost med spoloma na evropski ravni. 

 

IZJAVA DELEGACIJ NEMČIJE, FRANCIJE, NIZOZEMSKE IN ŠVEDSKE O ČLENU 17 

 

Na podlagi splošnih pripomb glede uporabe Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih 

skupnosti, ki jih je podala pravna služba Sveta (dokument 8623/05), je postalo razvidno, da je 

potrebna splošna razprava o dodeljevanju privilegijev in imunitet v EU, zlasti decentraliziranim 

organom. Nemčija je skupaj 
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z drugimi državami članicami že velikokrat zahtevala razpravo o tem vprašanju. Nemčija, Francija, 

Nizozemska in Švedska se v zvezi s tem sklicujejo na privolitev Komisije v okviru razprave o 

Evropski agenciji za zunanje meje marca 2004, da v bližnji prihodnosti skliče takšno razpravo. 

 

IZJAVA DANSKE DELEGACIJE 

 

Danska lahko podpre odločitev Sveta za upravni odbor, sestavljen iz predstavnikov vseh držav 

članic, vendar pa je bolj naklonjena, kakor je poudarila že v razpravah, manjšemu in tako 

učinkovitejšemu upravnemu odboru. 

 

 

_______________________ 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 21.9.2006 
COM(2006) 501 konč. 

2005/0017 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta za sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost med spoloma 
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2005/0017 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta za sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost med spoloma 

 
 

(Besedilo velja za EGP) 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu: COM(2005) 81 konč. 
– 2005/0017 (COD): 

8.3.2005

Datum sprejetja mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora: 

27.9.2005

Datum sprejetja stališča Evropskega parlamenta v prvi 
obravnavi: 

14.3.2006

Datum predložitve spremenjenega predloga EP in Svetu: 8.5.2006

Datum političnega dogovora v Svetu o skupnem stališču: 1.6.2006

Datum uradnega sprejetja skupnega stališča Sveta: 21.9.2006

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Predlagani inštitut je zasnovan kot tehnična podpora za države članice in za 
institucije Skupnosti, zlasti Komisijo, za spodbujanje in učinkovito izvajanje politike 
Skupnosti na področju enakosti med spoloma v Evropski uniji. V tem okviru bo 
zagotovil zbiranje in analizo objektivnih, zanesljivih in primerljivih podatkov na 
ravni Skupnosti, razvoj ustreznih metodoloških orodij, zlasti za vključitev vidika 
enakosti med spoloma v politike Skupnosti, olajšal bo izmenjavo dobrih praks, 
dialog med zadevnimi akterji in spodbujanje znanja ter omogočil boljšo 
prepoznavnost teh politik pri evropskih državljanih. 

Predlog je v skladu s sporočilom iz leta 2002 o določitvi okvira za evropske 
regulativne agencije in osnutkom medinstitucionalnega sporazuma v zvezi s temi 
agencijami (predlagan februarja 2005 in trenutno v obravnavi), zlasti glede 
naslednjih točk: 
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- ožji upravni odbor, ki je sestavljen iz 6 predstavnikov Sveta (in ki ne vključuje več 
po enega predstavnika iz vsake države članice), 6 predstavnikov Komisije ter 3 
članov, ki so predstavniki delodajalcev, delojemalcev in nevladnih organizacij na 
evropski ravni in nimajo pravice glasovanja; 

- enako število predstavnikov Sveta in Komisije: Inštitut je zasnovan kot tehnična 
podpora za institucije Skupnosti, zlasti Komisijo, in države članice; z enakovredno 
zastopanostjo v upravnem odboru se želi doseči ravnotežje med doseganjem ciljev 
Skupnosti in upoštevanjem nacionalnih interesov; 

- predviden posvetovalni forum, v katerem bodo zastopani strokovnjaki iz vseh držav 
članic (in tudi 3 člani, ki so predstavniki delodajalcev, delavcev in nevladnih 
organizacij na evropski ravni), katerih naloga bo olajšati sodelovanje in izmenjavo 
informacij med Inštitutom ter pristojnimi organi in ustanovami v državah članicah;  

- določbe v zvezi s postopkom izbire direktorja in podaljšanjem njegove pogodbe. 

3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

3.1. Splošne pripombe 

Komisija meni, da je skupno stališče Sveta, ki je bilo sprejeto soglasno, na splošno v 
skladu z začetnim predlogom Komisije ter z njenim spremenjenim predlogom; 
neskladje se pojavi le v eni pomembni točki v zvezi s sestavo upravnega odbora 
Inštituta. 

Svet je začetnemu besedilu dodal izboljšave, ki pa ne spremenijo bistva predloga 
Komisije. Prav tako je večinoma upošteval spremenjeni predlog Komisije in je v 
skupnem stališču povzel večino sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament in 
jih je Komisija sprejela v svojem spremenjenem predlogu. Zaradi ohranitve 
skladnega pristopa Svet ni sprejel nekaterih sprememb v zvezi z horizontalnimi 
vprašanji za vse agencije Skupnosti, ki jih je zavrnila tudi Komisija. 

Glede sestave upravnega odbora je Evropski parlament predlagal ožji upravni odbor 
kot Komisija, sestavljen iz 13 članov (9 predstavnikov Sveta, 1 predstavnik Komisije 
ter 3 predstavniki socialnih partnerjev in nevladnih organizacij brez pravice 
glasovanja). Komisija je ta predlog sprejela pod pogojem, da se v redkih primerih, ko 
gre za odgovornost Komisije, vrednost glasu njenega predstavnika okrepi in se tako 
ohrani ravnovesje med obema institucijama. Komisija je v svoj spremenjeni predlog 
vključila tudi sistem rotacije za člane upravnega odbora, da bi zagotovila geografsko 
uravnoteženost med državami članicami. 

Komisija obžaluje, da je Svet odločil za širši upravni odbor, sestavljen iz 31 članov s 
po enim članom iz vsake države članice. Meni, da bi bil Inštitut zaradi svoje velikosti 
in omejenega proračuna ter tehnične narave bolj učinkovit z ožjim odborom. 
Komisija je vztrajala pri svojem stališču in je podala izjavo v zapisniku Sveta z dne 
1. junija 2006.  
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Komisija tudi obžaluje, da je Svet zavrnil predlog za določitev minimalne ravni 
zastopanosti po spolu (vsaj 40 % moških in žensk) v upravnem odboru, kot je 
zahteval Evropski parlament in kot je povzela v svojem spremenjenem predlogu (glej 
točko 3.2.2.). 

3.2. Kako so se upoštevale spremembe Evropskega parlamenta 

Evropski parlament je sprejel 50 sprememb z namenom: 

a) povečati jasnost besedila; 

b) okrepiti/natančno določiti naloge Inštituta ter njegove metode dela;  

c) obravnavati horizontalna vprašanja;  

d) vključiti pojasnila, ki se kljub svoji konstruktivnosti ne vključijo v uredbo.  

Komisija je od tega sprejela 40 sprememb, in sicer 28 v celoti in 12 nekoliko 
spremenjenih. Zavrnila je 10 sprememb v zvezi z dvema zadnjima kategorijama (c in 
d). 

Svet je upošteval predloge Komisije in je sprejel večino sprememb v celoti ali takšne, 
kot jih je prilagodila Komisija ali nekoliko spremenil Svet sam (skupno 35 sprememb). 
Svet je zavrnil 15 sprememb (še 5 sprememb poleg 10, ki jih ni sprejela že Komisija). 
Med 5 zavrnjenimi spremembami je tudi sprememba v zvezi s sestavo upravnega 
odbora. Komisija se s to zavrnitvijo ne strinja. 

3.2.1. Spremembe EP, ki so bile v celoti, delno ali idejno upoštevane v spremenjenem 
predlogu Komisije in v skupnem stališču Sveta 

Skupno stališče povzema večino sprememb, ki jih je sprejela Komisija in ki povečajo 
jasnost besedila ali okrepijo/natančno odločijo naloge Inštituta in njegove metode 
dela, in sicer v nespremenjeni obliki (2, 6, 9, 59/74, 18, 64/80, 65/81, 29, 35, 36, 38, 
41, 42, 45, 53 in 55) ali takšne, kot jih je prilagodila Komisija (3 – delno, 4, 5, 7, 8, 
10, 59/74, 13, 15 – delno, 60/76 – delno, 61rev/77 – delno, 17, 20, 24, 25, 28, 29, 
62/78, 63/79, 40 in 48 – delno). 

3.2.2. Spremembe EP, ki so bile v celoti, delno ali idejno upoštevane v spremenjenem 
predlogu Komisije in v skupnem stališču Sveta 

Naslednji dve spremembi: 

Sprememba št. 66/82 (sestava upravnega odbora): ta sprememba člena 10(1) 
predvideva ožji upravni odbor, sestavljen iz 13 članov (9 predstavnikov Sveta, 
izbranih s seznama, ki ga predloži Komisija po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, 1 predstavnik Komisije ter 3 predstavniki socialnih partnerjev in 
nevladnih organizacij brez pravice glasovanja)1. To stališče Evropskega parlamenta 

                                                 
1 Zgled za to možnost je Agencija za varno hrano, ustanovljena leta 2002, ki ima ožji upravni odbor, 

sestavljen iz 18 članov (14 predstavnikov Sveta, samo 1 predstavnik Komisije in 3 predstavniki 
zainteresiranih strani brez pravice glasovanja). 
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je v skladu z njegovo resolucijo z dne 1. decembra 2005 o osnutku 
medinstitucionalnega sporazuma o operativnem okviru za prihodnje regulativne 
agencije. 

Komisija je to stališče Evropskega parlamenta sprejela pod pogojem, da se v redkih 
primerih, ko gre za odgovornost Komisije, ohrani ravnovesje med obema 
institucijama (tj. pri sprejetju delovnega programa in proračuna). Zato je Komisija 
predlagala, da se členu 10(7) (načini odločanja v upravnem odboru) doda naslednja 
določba: 

„Če se odločitev nanaša na člen 10(5)(a) in (d), se vrednost glasu predstavnika 
Komisije izenači z vrednostjo glasov vseh članov, ki jih je imenoval Svet, skupaj“.  

Predlagala je, da se spremembi doda naslednja uvodna izjava: 

„Inštitut bo za zagotovitev njegove učinkovitosti in ob upoštevanju njegove velikosti 
in tehnične narave vodil ožji upravni odbor, sestavljen iz 9 predstavnikov Sveta in 
enega samega predstavnika Komisije ter 3 predstavnikov zainteresiranih strani brez 
pravice glasovanja. Ravnovesje med obema institucijama, Svetom in Komisijo, je 
treba ohraniti v primerih, ko gre za odgovornost Komisije (zlasti pri sprejetju 
delovnega programa in proračuna)“. 

Ob upoštevanju zahteve držav članic, ki bi predlog Komisije za ožji upravni odbor 
sprejele, če bi se upoštevala geografska uravnoteženost, in zaradi sestave upravnega 
odbora, ki jo je predlagal Evropski parlament in ki s sistemom rotacije omogoča 
predstavnikom vseh držav članic, da imajo sedež v upravnem odboru v obdobju treh 
mandatov (9 x 3 = 27), je Komisija predlagala ta sistem rotacije kot dodatek k 
spremembi 66/82: 

« 1. Upravni odbor…. Seznam, ki ga oblikuje Komisija na podlagi predlogov držav 
članic in z uporabo sistema rotacije po vrstnem redu predsedstev, se predloži …“  

Tej določbi je dodala ustrezno uvodno izjavo: 

„Da se zagotovi potrebna geografska uravnoteženost med državami članicami, so 
predstavniki Sveta imenovani za vsak mandat rotacije po vrstnem redu predsedstev 
Sveta“. 

Končno je Komisija predlagala skrajšanje mandata članov upravnega odbora s petih 
let na tri leta, da bi se rotacija držav članic izvedla v razumnem času. Zato se četrti 
pododstavek člena 10(2) spremeni: 

Mandat traja tri leta in ga ni mogoče podaljšati“. 

Svet je kljub predlaganemu sistemu rotacije zavrnil to spremembo in obdržal 
besedilo, sprejeto v okviru splošne usmeritve junija 2005, ter sledil svoji horizontalni 
usmeritvi glede upravnih odborov agencij Skupnosti (širši upravni odbor s po enim 
predstavnikom iz vsake države članice, 3 predstavniki Komisije in 3 predstavniki 
socialnih partnerjev in nevladnih organizacij brez pravice glasovanja ter z izvršilnim 
odborom s 6 člani zaradi velikosti upravnega odbora. 
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Spremembi 67/83 in 68/84 v zvezi s svetovalnim forumom: s spremembo 67/83 
člena 12(1) so udeleženci na forumu samo predstavniki držav članic, ukine pa se 
udeležba 3 predstavnikov nevladnih organizacij in socialnih partnerjev na evropski 
ravni, ker so člani brez pravice glasovanja v upravnem odboru. Komisija se je v 
skladu s spremembo 66/82 o ožji sestavi upravnega odbora strinjala, da v 
svetovalnem forumu sodelujejo samo predstavniki držav članic, in je menila, da 
udeležba 3 zainteresiranih strani samo v upravnem odboru zadostuje. Sprememba 
68/84 člena 12(4) dodaja, da bo forum pomagal direktorju pripravljati programe 
letnih in srednjeročnih dejavnosti Inštituta. V ožjem upravnem odboru, v katerem ne 
bodo zastopane vse države članice, je pomembno okrepiti vlogo svetovalnega 
foruma, ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Svet, ki podpira zastopanost 
vseh držav članic v upravnem odboru, je ukinil svetovalni forum ter nalogam 
Inštituta dodal pripravo letnega srečanja strokovnjakov na področju enakosti med 
spoloma iz držav članic, glej člen 3.1(e). 

Sprememba 39: ta sprememba drugega pododstavka člena 10(2) določa, da vse tri 
institucije zagotovijo enakovredno zastopanost obeh spolov in vsaj 40 % sedežev v 
upravnem odboru tako za moške kot za ženske. Komisija je sprejela to spremembo, 
saj je treba zagotoviti, da so odločitve, sprejete v upravnem odboru, v skladu s 
potrebami celotne družbe. Svet jo je zavrnil in vztrajal, da bi države članice težko 
uveljavile ta minimalni prag. Komisija je to zavrnitev obžalovala, kot je navedeno v 
njeni izjavi, priloženi k zapisniku Sveta z dne 1. junija 2006. 

Sprememba št. 26: ta sprememba člena 3(1) dodaja novo točko (c) o dialogu, ki bi ga 
Inštitut moral začeti na mednarodni ravni z organizacijami, odgovornimi za 
spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami. To sodelovanje je že predvideno v 
členu 8(1), vendar ga je Evropski parlament želel še poudariti in ga vključiti tudi med 
naloge. Sodelovanje z organizacijami na mednarodni ravni je pomembno, vendar bi 
moralo biti omejeno glede na velikost in proračun Inštituta v začetni fazi. 

Na tej podlagi je Komisija spremembo sprejela in jo preoblikovala, da bi olajšala 
nalogo in jo uskladila z nalogami drugih agencij: zato je treba besedilo zamenjati z 
besedilom, ki se zgleduje po Evropski agenciji za zdravje in varnost pri delu: „zbira 
podatke o vprašanjih enakosti med spoloma v tretjih državah in pri mednarodnih 
organizacijah ter jim jih daje na voljo“. Svet te spremembe ni upošteval ne v izvirni 
obliki ne takšne, kot jo je prilagodila Komisija, saj naj bi člena 4(3) in 8 v zadostni 
meri zajemala ta vidik. 

Svet je zavrnil tudi nekaj elementov naslednjih sprememb: 

Spremembi 3 in 60/76 (o nalogah Inštituta): sprememba 3 uvodne izjave 10 uvaja 
dva dodatka, ki povečata jasnost besedila, ter zamenja besedo „zbirati“ z besedo 
„dokumentirati“ informacije in podatke, da bi bilo jasno, da se Inštitut osredotoča 
bolj na analizo informacij in podatkov, ki jih zberejo drugi inštituti in raziskovalni 
centri na ravni držav članic in EUROSTAT, kar mu bo prineslo očitno dodano 
vrednost; sprememba 60/76 člena 3(1)(a) prav tako črta besedi „zbira, evidentira“, da 
bi se poudarila analiza in ne zbiranje. Komisija je te spremembe sprejela, saj je treba 
informacije pred njihovo analizo zbrati, čeprav se beseda „zbira“ črta, da bi se bolj 
poudarila analiza; dokumentacija je jasno omenjena v uvodni izjavi št. 10 v 
spremembi 3. Svet se ni strinjal s Komisijo in je zavrnil črtanje besede „zbira“ v 
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uvodni izjavi 10 in v členu 3 ter je poudaril, da je zbiranje podatkov pomembna faza, 
ki že obstaja v okviru nalog drugih podobnih agencij. 

Sprememba 15: namen te spremembe člena 3(1)(b) je okrepiti sodelovanje z 
EUROSTAT-om in nacionalnimi statističnimi uradi. Svet je zavrnil del v zvezi s 
sodelovanjem med Inštitutom in nacionalnimi statističnimi uradi, saj naj bi se ti stiki 
vzpostavljali le prek EUROSTAT-a. 

Sprememba 48: Ta sprememba člena 11(4) določa, da lahko Svet in Evropski 
parlament direktorja kadar koli zaslišita glede katerega koli vprašanja, povezanega z 
dejavnostmi Inštituta. Svet je zavrnil del, ki se nanaša na Svet, z utemeljitvijo, da če 
so vse države članice zastopane v upravnem odboru, informacije s strani Sveta niso 
potrebne. 

Sprememba 61rev/77: ta sprememba člena 3(1)(c) uvaja tri dodatke: širjenje in 
spodbujanje uporabe metodoloških orodij; podporo metodološkim orodjem ne le za 
politike Skupnosti, ampak tudi za nacionalne politike, ki iz nje izhajajo, ter podporo 
vključevanju razsežnosti spola v vse institucije in organe Skupnosti. Svet je zavrnil 
spodbujanje uporabe metodoloških orodij, saj meni, da je to v pristojnosti političnih 
organov. 

3.3. Nove določbe, ki jih je uvedel Svet in so v skladu s stališči Komisije 

Svet je z izjemo vprašanja sestave upravnega odbora in s tem povezanega vprašanja 
svetovalnega foruma odločno podprl predlog Komisije.  

Dodal je le nekaj manjših sprememb za večjo jasnost besedila, zlasti v členu 2 (v 
zvezi s cilji), členu 5 (opredelitev neodvisnosti Inštituta) itd. 

3.4. Problemi pri sprejemanju skupnega stališča 

Svet je med sejo 1. junija 2006 dosegel politični dogovor za soglasno skupno 
stališče, tudi glede vprašanja sestave upravnega odbora. Komisija ohranja stališče, ki 
ga je povzela v svojem spremenjenem predlogu, in obžaluje, da je bil predlog 
Komisije in Evropskega parlamenta zavrnjen v prid ožjega upravnega odbora. 
Komisija je obžalovala tudi, da je Svet zavrnil minimalni prag za zastopanost po 
spolu v upravnem odboru (40 %). Komisija je glede teh dveh točk podala izjavo, ki 
je povzeta v zapisniku Sveta (glej Prilogo). 

4. SKLEP 

Komisija meni, da je skupno stališče Sveta v celoti v skladu z njenim predlogom ter 
da so spremembe, ki jih je EP predlagal v prvi obravnavi, in spremenjeni predlog 
Komisije upoštevani. 

Vendar Komisija obžaluje, da se je Svet soglasno odločil za širši upravni odbor, 
sestavljen iz 31 članov in z izvršilnim odborom s 6 člani. Te zapletene strukture niso 
upravičene v primeru agencije, ki bo imela leta 2007 15 zaposlenih (leta 2013 pa 30 
zaposlenih in letni proračun v višini približno 7,5 milijona eurov). Poleg tega 
Komisija meni, da bi svetovalni odbor, ki ga je Svet ukinil, vsaki državi članici 
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omogočil, da bi prispevala k pripravi in izvajanju delovnega programa, ter bi Inštitut 
in druge države članice opozoril na njihove lastne potrebe. 

Komisija obžaluje tudi, da je Svet zavrnil minimalni prag za zastopanost po spolu v 
upravnem odboru (40 %). Te različne točke povzema izjava Komisije v zapisniku 
Sveta 1. junija 2006. 
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PRILOGA 

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov 

1. in 2. junij 2006 

Evropski inštitut za enakost med spoloma 

Izjava Komisije 

Komisija obžaluje, da je Svet izbral širši upravni odbor s po enim predstavnikom iz vsake 
države članice, tremi predstavniki Komisije in tremi člani brez pravice glasovanja. Komisija 
se s Svetom ne strinja in daje prednost ožjemu upravnemu odboru. 

Komisija opozarja, da je bil v skladu z zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
14. marca 2006 o predlogu za ustanovitev Evropskega inštituta za enakost med spoloma in 
zlasti s spremembo 66/82 o sestavi upravnega odbora v njenem spremenjenem predlogu 
[COM(2006)209] predviden upravni odbor, sestavljen iz trinajstih članov: devetih 
predstavnikov, ki jih imenuje Svet, enega predstavnika Komisije in treh članov brez pravice 
glasovanja, ki bi jih imenovala Komisija in bi zastopali zainteresirane strani. 

Komisija v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta s 1. decembra 2005 o osnutku 
medinstitucionalnega sporazuma o okviru za evropske regulativne agencije meni, da bi ožji 
upravni odbor zagotovil boljše delovanje Inštituta za enakost med spoloma glede na njegove 
naloge in velikost. 

Komisija obžaluje tudi, da Svet ni sprejel predloga, da vse tri institucije zagotovijo vsaj 40-
odstotno zastopanost obeh spolov med člani upravnega odbora. 




