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Tarkistus 1
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan tasa-
arvoinstituutin tärkeä tehtävä on edistää 
sukupuolten tasa-arvoa ja sen 
sisällyttämistä unionin kaikkiin 
toimintalinjoihin ja vastaaviin 
jäsenvaltioiden toimintalinjoihin sekä 
torjua sukupuolisyrjintää ja herättää 
unionin kansalaisten tietoisuutta 
sukupuolten tasa-arvosta; painottaa, että 
instituutin tavoitteet ja tehtävät ovat 
sellaisia, että niiden toteuttamiseen 
tarvitaan institutionaaliset puitteet;

1. korostaa, että Euroopan tasa-
arvoinstituutin tärkeä tehtävä on edistää 
sukupuolten tasa-arvoa ja sen 
sisällyttämistä unionin kaikkiin 
toimintalinjoihin ja vastaaviin 
jäsenvaltioiden toimintalinjoihin sekä 
torjua sukupuolisyrjintää ja herättää 
unionin kansalaisten tietoisuutta 
sukupuolten tasa-arvosta; painottaa, että 
instituutin tavoitteet ja tehtävät ovat 
sellaisia, että niiden toteuttamiseen 
tarvitaan institutionaaliset puitteet; toteaa 
kuitenkin, että monissa tapauksissa 
instituutin tehtävät ovat päällekkäisiä 
jäsenvaltioiden, komission työllisyyden 
pääosaston ja unionin toisen 
erillisviraston, Euroopan unionin 
perusoikeusviraston, tekemän työn kanssa 
ja että komission tilastotoimisto Eurostat 
voisi helposti ottaa hoitaakseen sen 
tilastojen keräämistä koskevat tehtävät;

Or. en

Tarkistus 2
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on tyytyväinen yhteisten toimitilojen 
löytämistä ja valintaa koskevaan 
ainutlaatuiseen aloitteeseen, joka on tehty 
yhteistyössä muiden Vilnassa toimivien 
unionin elinten (komission ja parlamentin 
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tiedotustoimistot); huomauttaa, että 
äskettäin perustettu EU-talo on 
osoittautunut tarpeelliseksi ja se auttaa 
luomaan synergiaa, lisäämään unionin 
näkyvyyttä, luomaan säästöjä ja 
jakamaan resursseja;

Or. en

Tarkistus 3
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen, jonka mukaan vuoden 2011 
kaikista sitoumuksista siirrettiin 
50 prosenttia seuraavalle 
varainhoitovuodelle; kehottaa instituuttia 
pyrkimään vähentämään siirtojen osuuden 
vaiheittain hyväksyttävälle tasolle 
vuotuisuutta koskevan 
talousarvioperiaatteen kunnioittamiseksi;

5. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen, jonka mukaan vuoden 2011 
kaikista sitoumuksista siirrettiin 
50 prosenttia seuraavalle 
varainhoitovuodelle; kehottaa instituuttia 
pyrkimään vähentämään siirtojen osuuden 
vaiheittain hyväksyttävälle tasolle 
vuotuisuutta koskevan 
talousarvioperiaatteen kunnioittamiseksi;
toteaa työohjelman olevan heikko, jos 
50 prosenttia sitoumuksista siirretään 
seuraavalle varainhoitovuodelle, joten sitä 
olisi kiireesti tarkasteltava uudelleen;

Or. en

Tarkistus 4
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin huomautti 

6. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin huomautti 
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tarpeesta parantaa dokumentointia 
käyttöomaisuuden inventaariosta ja 
menojäämiä koskevasta arviosta; huomioi 
tässä mielessä, että instituutti on sitoutunut 
varmistamaan, että käyttöomaisuutta 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja että 
menojäämiä koskevaa arviota parannetaan;

tarpeesta parantaa dokumentointia 
käyttöomaisuuden inventaariosta ja 
menojäämiä koskevasta arviosta; huomioi 
tässä mielessä, että instituutti on sitoutunut 
varmistamaan, että käyttöomaisuutta 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja että 
menojäämiä koskevaa arviota parannetaan;
toteaa lisäksi, että työohjelmaa on 
toteutettava päättäväisesti;

Or. en

Tarkistus 5
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että monissa tapauksissa 
instituutin tehtävät ovat päällekkäisiä 
jäsenvaltioiden, komission työllisyyden 
pääosaston ja unionin toisen
erillisviraston, Euroopan unionin 
perusoikeusviraston, tekemän työn kanssa 
ja että komission tilastotoimisto Eurostat 
voisi helposti ottaa hoitaakseen sen 
tilastojen keräämistä koskevat tehtävät; 
vaatii siksi, että instituutin toimiala 
määritellään selkeästi ja sen toiminnan 
suuntaviivoista sovitaan selvästi;

Or. en
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Tarkistus 6
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
instituutti on perustanut tieto- ja 
dokumentointikeskuksen, joka on 
sukupuolten institutionaalista ja 
metodologista tasa-arvoa koskeva 
ainutlaatuinen eurooppalainen 
tietolähde;

Or. en

Tarkistus 7
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille instituutin 
toisen ennakkoarviokertomuksen, jossa 
keskitytään sen erityisiin tavoitteisiin ja 
toimiin;

8. panee tyytyväisenä merkille instituutin 
toisen ennakkoarviokertomuksen, jossa 
keskitytään sen erityisiin tavoitteisiin ja
toimiin, mutta pyytää kuitenkin 
tarkentamaan instituutin tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 8
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa instituutin kehittämän 
sukupuolten tasa-arvoa kuvaavan 
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indeksin merkitystä, koska se on toimiva 
väline, jolla voidaan seurata sukupuolten 
tasa-arvon edistymistä Euroopassa 
unionin todellisessa ja ainutlaatuisessa 
tilanteessa;

Or. en

Tarkistus 9
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kannattaa instituutin työtä mutta 
pyytää antamaan sen tehtävät 
mahdollisuuksien mukaan 
omarahoitteisille kolmansille osapuolille;

Or. en


