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Muudatusettepanek 1
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudil on tähtis roll 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
toetada selle põhimõttega arvestamist 
kõikides poliitika valdkondades nii liidus 
kui ka liikmesriikides, samuti võitlemisel 
soolise diskrimineerimise vastu ja liidu 
kodanike teadlikkuse tõstmisel soolise 
võrdõiguslikkuse teemal; rõhutab, et 
instituudi eesmärkide ja ülesannete 
täitmiseks on vaja ülal pidada eraldiseisvat 
asjaomast üksust institutsionaalse 
raamistiku sees;

1. tuletab meelde, et Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudil on tähtis roll 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
toetada selle põhimõttega arvestamist 
kõikides poliitika valdkondades nii liidus 
kui ka liikmesriikides, samuti võitlemisel 
soolise diskrimineerimise vastu ja liidu 
kodanike teadlikkuse tõstmisel soolise 
võrdõiguslikkuse teemal; rõhutab, et 
instituudi eesmärkide ja ülesannete 
täitmiseks on vaja ülal pidada eraldiseisvat 
asjaomast üksust institutsionaalse 
raamistiku sees; märgib aga, et paljudel 
juhtudel kattub instituudi töö 
liikmesriikide, komisjoni tööhõive 
peadirektoraadi ning Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti tööga ja instituudi 
statistikakogumisülesanded võiks kerge 
vaevaga üle võtta komisjoni 
peadirektoraat Eurostat;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tunneb heameelt selle üle, et 
ainulaadse algatusena püütakse koostöös 
Vilniuses asuvate muude ELi asutustega 
(komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
infobüroo) leida ühised ruumid; märgib, 
et hiljuti rajatud ELi maja on osutunud 
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vajalikuks, see tagab koostoime ning 
suurendab teadlikkust EList, kulude 
kokkuhoidu ja vara ühiskasutust;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, 
et 50 protsenti 2011. aasta kulukohustustest 
kantakse üle; kutsub instituuti üles 
pingutama järkjärgulise ülekandmise 
vähendamise nimel, et jõuda vastuvõetava 
tasemeni, mis oleks kooskõlas eelarve 
aastasuse põhimõttega;

5. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, 
et 50 protsenti 2011. aasta kulukohustustest 
kantakse üle; kutsub instituuti üles 
pingutama järkjärgulise ülekandmise
vähendamise nimel, et jõuda vastuvõetava 
tasemeni, mis oleks kooskõlas eelarve 
aastasuse põhimõttega; märgib, et see, et 
50% assigneeringutest kanti järgnenud 
aastasse üle, annab tunnistust 
puudulikust töökavast ja sellest, et see 
kava tuleks kiiremas korras läbi vaadata;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, 
et põhivara inventuuride ja kumuleerunud 
kulude hindamise dokumenteerimist on 
vaja parandada; võtab sellega seoses 
teadmiseks instituudi tõsise püüdluse 
tagada korrektne varahaldus ja parandada 
kumuleerunud kulude hindamist;

6. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, 
et põhivara inventuuride ja kumuleerunud 
kulude hindamise dokumenteerimist on 
vaja parandada; võtab sellega seoses 
teadmiseks instituudi tõsise püüdluse 
tagada korrektne varahaldus ja parandada 
kumuleerunud kulude hindamist; märgib 
peale selle, et töökava elluviimine peab 
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olema sihipärane; 

Or. en

Muudatusettepanek 5
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et paljudel juhtudel kattub 
instituudi töö liikmesriikide, komisjoni 
tööhõive peadirektoraadi ning Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti tööga ja 
instituudi statistikakogumisülesanded 
võiks kerge vaevaga üle võtta komisjoni 
peadirektoraat Eurostat; nõuab seetõttu, 
et instituudi pädevusvaldkond oleks 
selgelt kindlaks määratud ja selle 
tööjuhised selgelt kokku lepitud; 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tunneb heameelt selle üle, et instituut 
on loonud ressursi- ja 
dokumentatsioonikeskuse, mis on 
Euroopas ainulaadne allikas, kust saada 
institutsioonilist ja metoodilist soolise 
võrdõiguslikkuse alast teavet;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tervitab instituudi teist 
vahehindamisaruannet, milles 
keskendutakse instituudi konkreetsetele 
eesmärkidele ja tegevustele;

8. tervitab instituudi teist 
vahehindamisaruannet, milles 
keskendutakse instituudi konkreetsetele 
eesmärkidele ja tegevustele; palub aga 
selgitada instituudi eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et instituudi välja töötatud 
soolise võrdõiguslikkuse indeks on 
Euroopas soolise võrdõiguslikkuse arengu 
seireks väga vajalik vahend, mis põhineb 
ELi ainulaadsetel oludel;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. toetab instituudi tehtud tööd, kuid 
niivõrd, kui see on võimalik, palub anda 
selle ülesanded isemajandavatele 
kolmandatele isikutele;
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Or. en


