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Pozměňovací návrh 1
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná důležitou úlohu, kterou plní 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
při prosazování rovnosti žen a mužů a 
podpoře začleňování této otázky do všech 
politik Unie a navazujících vnitrostátních 
politik a v boji proti diskriminaci založené 
na pohlaví a také při zvyšování 
informovanosti občanů Unie v oblasti 
rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že cíle a 
úkoly institutu vyžadují, aby byl pro tuto 
oblast v institucionálním rámci vyčleněn 
zvláštní subjekt;

1. připomíná důležitou úlohu, kterou plní 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
při prosazování rovnosti žen a mužů a 
podpoře začleňování této otázky do všech 
politik Unie a navazujících vnitrostátních 
politik a v boji proti diskriminaci založené 
na pohlaví a také při zvyšování 
informovanosti občanů Unie v oblasti 
rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že cíle a 
úkoly institutu vyžadují, aby byl pro tuto 
oblast v institucionálním rámci vyčleněn 
zvláštní subjekt; poznamenává však, že 
institut v mnoha případech zdvojuje 
činnost členských států, GŘ Komise pro 
zaměstnanost a další agentury EU –
Agentury EU pro lidská práva – a že 
statistickým šetřením by se místo něj 
mohlo zabývat generální ředitelství 
Komise Eurostat;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá jedinečnou iniciativu zahájenou 
ve spolupráci s ostatními institucemi EU 
ve Vilniusu (informační kancelář Komise 
a Evropského parlamentu) a spočívající v 
určení a výběru společných prostor;
prohlašuje, že nově otevřený „Evropský 
dům“ se ukázal být nezbytným a bude 
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přispívat k součinnosti, lepší viditelnosti 
EU a vzhledem ke sdílení nákladů i k 
úsporám;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí poznámku Účetního 
dvora ohledně přenosu ve výši 50 % 
celkových závazků v roce 2011; vyzývá 
institut, aby vynaložil úsilí o postupné 
snížení přenosů s cílem dosáhnout 
přijatelné míry přenosu, aby tak byla 
dodržována zásada ročního rozpočtu;

5. bere na vědomí poznámku Účetního 
dvora ohledně přenosu ve výši 50 % 
celkových závazků v roce 2011; vyzývá 
institut, aby vynaložil úsilí o postupné 
snížení přenosů s cílem dosáhnout 
přijatelné míry přenosu, aby tak byla 
dodržována zásada ročního rozpočtu; 
poznamenává, že přenos ve výši 50 % 
svědčí o nepříliš dobrém pracovním 
programu a že by bylo třeba se tímto 
problémem co nejdříve zabývat;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí připomínku Účetního 
dvora o potřebě zlepšit dokumentaci 
fyzické kontroly dlouhodobých aktiv a 
odhadů výdajů příštích období; bere v této 
souvislosti na vědomí, že se institut zavázal 
zajistit řádnou správu aktiv a zlepšit 
odhady výdajů příštích období;

6. bere na vědomí připomínku Účetního 
dvora o potřebě zlepšit dokumentaci 
fyzické kontroly dlouhodobých aktiv a 
odhadů výdajů příštích období; bere v této 
souvislosti na vědomí, že se institut zavázal 
zajistit řádnou správu aktiv a zlepšit 
odhady výdajů příštích období; dále 
poznamenává, že k provádění pracovního 
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programu je nezbytné přistupovat se vší 
odpovědností;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poznamenává, že institut v mnoha 
případech zdvojuje činnost členských 
států, GŘ Komise pro zaměstnanost a 
další agentury EU – Agentury EU pro 
lidská práva – a že statistickým šetřením 
by se místo něj mohlo zabývat generální 
ředitelství Komise Eurostat; žádá proto, 
aby byla jasně stanovena oblast 
působnosti institutu a aby byly 
jednoznačně dohodnuty pokyny týkající se 
jeho činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá skutečnost, že v rámci institutu 
bylo otevřeno středisko pro zdroje a 
dokumentaci jako jedinečný zdroj 
institucionálních a metodologických 
poznatků o genderové rovnosti v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá jeho druhou hodnotící zprávu ex-
ante, která se zaměřila na specifické cíle a 
akce institutu;

8. vítá jeho druhou hodnotící zprávu ex-
ante, která se zaměřila na specifické cíle a 
akce institutu, avšak žádá o objasnění cílů 
institutu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam institutem 
zavedeného ukazatele rovného postavení 
žen a mužů, neboť se jedná o účinný 
nástroj sledování rovnosti žena a mužů v 
Evropě, který jako jediný vychází ze 
specifické situace v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. podporuje činnost vykonávanou v 
rámci institutu, avšak žádá, aby všude 
tam, kde to bude možné, byla tato činnost 
svěřena třetím stranám, které mají vlastní 
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zdroje financování;

Or. en


