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Módosítás 1
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének fontos szerepére a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításában 
és támogatásában annak érdekében, hogy 
integrálják valamennyi uniós 
szakpolitikába és az ezek alapján 
kidolgozott nemzeti politikákba, valamint a 
nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemben és a 
nemek közötti egyenlőség tudatosításának 
növelésében az uniós polgárok körében; 
hangsúlyozza, hogy az intézet célkitűzései 
és feladata megköveteli külön jogalanyként 
való fenntartását az intézményes kereten 
belül;

1. emlékeztet a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének fontos szerepére a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításában 
és támogatásában annak érdekében, hogy 
integrálják valamennyi uniós 
szakpolitikába és az ezek alapján 
kidolgozott nemzeti politikákba, valamint a 
nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemben és a 
nemek közötti egyenlőség tudatosításának 
növelésében az uniós polgárok körében; 
hangsúlyozza, hogy az intézet célkitűzései 
és feladata megköveteli külön jogalanyként 
való fenntartását az intézményes kereten 
belül; megjegyzi azonban, hogy az intézet 
sok esetben megduplázza a tagállamok, a 
Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatósága 
és más uniós ügynökség, az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége munkáját, és hogy 
az általa végzett statisztikai adatgyűjtést 
könnyen átvehetné a Bizottságon belül 
működő Eurostat;

Or. en

Módosítás 2
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a Bizottság és az Európai 
Parlament vilniusi tájékoztatási irodái 
együttműködésében létrejött egyedülálló 
kezdeményezést a közös épületek 
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felmérésére és kiválasztására; megjegyzi, 
hogy az újonnan létrehozott „EU-ház” 
szükségesnek bizonyult, előnyös lesz a 
szinergiák szempontjából, növelni fogja az 
EU láthatóságát és a költségmegtakarítást 
és -megosztást;

Or. en

Módosítás 3
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a Számvevőszék 
megjegyzését a kötelezettségvállalások 
50%-ának átviteléről 2011-ben; felhívja az 
intézetet, hogy tegyen erőfeszítéseket az 
átvitel fokozatos csökkentésére és 
elfogadható szintjének elérésére az 
évenkéntiség költségvetési elvének 
tiszteletben tartása érdekében;

5. tudomásul veszi a Számvevőszék 
megjegyzését a kötelezettségvállalások 
50%-ának átviteléről 2011-ben; felhívja az 
intézetet, hogy tegyen erőfeszítéseket az 
átvitel fokozatos csökkentésére és 
elfogadható szintjének elérésére az 
évenkéntiség költségvetési elvének 
tiszteletben tartása érdekében; megjegyzi, 
hogy az 50%-os átvitel azt sugallja, hogy a 
munkaprogram nem túl sűrű, és hogy ezt 
sürgősen újra kell vizsgálni;

Or. en

Módosítás 4
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. tudomásul veszi a Számvevőszék 
megjegyzését, hogy javítani kell az 
állóeszközök leltárának, illetve az 
elhatárolt kiadásokra vonatkozó becslések 
dokumentációját; e tekintetben tudomásul 

6. tudomásul veszi a Számvevőszék 
megjegyzését, hogy javítani kell az 
állóeszközök leltárának, illetve az 
elhatárolt kiadásokra vonatkozó becslések 
dokumentációját; e tekintetben tudomásul 
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veszi az intézet kötelezettségvállalását az 
eszközök megfelelő kezelésének 
biztosítására, és az elhatárolt kiadásokra 
vonatkozó becslések javítására;

veszi az intézet kötelezettségvállalását az 
eszközök megfelelő kezelésének
biztosítására, és az elhatárolt kiadásokra 
vonatkozó becslések javítására; továbbá 
megjegyzi, hogy határozott megközelítésre 
van szükség a munkaprogram 
végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 5
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi azonban, hogy az intézet 
sok esetben megduplázza a tagállamok, a 
Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatósága 
és más uniós ügynökség, az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége munkáját, és hogy 
az általa végzett statisztikai adatgyűjtést 
könnyen átvehetné a Bizottságon belül 
működő Eurostat; ezért kéri, hogy 
határozzák meg világosan az intézet 
hatáskörét, és hogy állapítsák meg 
egyértelműen az intézet munkájára 
vonatkozó iránymutatásokat; 

Or. en

Módosítás 6
Barbara Matera

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli az intézet által létrehozott 
Kutatási és Dokumentációs Központot, 
mint a nemek közötti egyenlőségről szóló 
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intézményes és módszertani ismeretek 
egyedülálló európai forrását;

Or. en

Módosítás 7
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli az intézet második, sajátos 
célkitűzéseire és működésére összpontosító 
előzetes értékelését;

8. üdvözli az intézet második, sajátos 
célkitűzéseire és működésére összpontosító 
előzetes értékelését, kéri azonban az 
intézet célkitűzéseinek pontosítását;

Or. en

Módosítás 8
Barbara Matera

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza az intézet által 
kidolgozott, a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutató fontosságát, ami 
rendkívül hatékony eszköz a nemek 
közötti egyenlőség európai fejlődésének 
követésére, az uniós környezet egyedülálló 
valóságára alapozva;

Or. en

Módosítás 9
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
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9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. támogatja az intézet munkáját, de kéri, 
hogy amit lehet, adjanak ki 
önfinanszírozású harmadik feleknek;

Or. en


