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Poprawka 1
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina o istotnej roli Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
w upowszechnianiu równości płci i 
włączaniu tej kwestii do wszystkich 
dziedzin polityki unijnej i wynikającej z 
niej polityki krajowej, a także w 
przeciwdziałaniu dyskryminacji opartej na 
płci i zwiększaniu u obywateli Unii wiedzy 
o równości płci; podkreśla, że cele i 
zadania Instytutu wymagają utrzymania w 
ramach instytucjonalnych oddzielnej i 
wyspecjalizowanej jednostki;

1. przypomina o istotnej roli Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
w upowszechnianiu równości płci i 
włączaniu tej kwestii do wszystkich 
dziedzin polityki unijnej i wynikającej z 
niej polityki krajowej, a także w 
przeciwdziałaniu dyskryminacji opartej na 
płci i zwiększaniu u obywateli Unii wiedzy 
o równości płci; podkreśla, że cele i 
zadania Instytutu wymagają utrzymania w 
ramach instytucjonalnych oddzielnej i 
wyspecjalizowanej jednostki; zauważa 
jednak, że w wielu przypadkach Instytut 
dubluje pracę państw członkowskich, 
pracę DG. Komisji Europejskiej ds. 
Zatrudnienia oraz prace innej agencji UE 
– Agencji Praw Podstawowych – i że 
Dyrekcja Generalna Eurostat Komisji 
Europejskiej mogłaby z łatwością przejąć 
funkcję Instytutu polegającą na 
gromadzeniu danych statystycznych; 

Or. en

Poprawka 2
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje wyjątkową 
inicjatywę, podjętą we współpracy z 
innymi instytucjami unijnymi w Wilnie 
(Biurem Informacyjnym Komisji i 
Parlamentu Europejskiego), mającą na 
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celu znalezienie wspólnych lokali;
zauważa, że powstały niedawno „Dom 
Unii Europejskiej” okazał się konieczny i 
że pozwoli on wytworzyć synergię, 
zwiększyć widoczność UE, zaoszczędzić 
koszty i podzielić się nimi;

Or. en

Poprawka 3
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje uwagę Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie przeniesienia 
50% całości zobowiązań w 2011 r.; wzywa 
Instytut, by podjął wysiłki na rzecz 
stopniowego zmniejszenia przenoszonej 
kwoty, tak by osiągnąć akceptowalny 
poziom przeniesienia i przestrzegać 
budżetową zasadę jednoroczności;

5. odnotowuje uwagę Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie przeniesienia 
50% całości zobowiązań w 2011 r.; wzywa 
Instytut, by podjął wysiłki na rzecz 
stopniowego zmniejszenia przenoszonej 
kwoty, tak by osiągnąć akceptowalny 
poziom przeniesienia i przestrzegać 
budżetową zasadę jednoroczności; 
zauważa, że 50% przeniesionych 
zobowiązań wskazuje na to, że program 
prac jest ubogi i że wymaga to ponownego 
pilnego rozpatrzenia;

Or. en

Poprawka 4
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. odnotowuje uwagę Trybunału 
Obrachunkowego o potrzebie poprawy 
dokumentacji fizycznego stanu zasobów w 
odniesieniu do aktywów trwałych i oceny 

6. odnotowuje uwagę Trybunału 
Obrachunkowego o potrzebie poprawy 
dokumentacji fizycznego stanu zasobów w 
odniesieniu do aktywów trwałych i oceny 
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biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów; w tym zakresie odnotowuje 
zobowiązanie Instytutu do zapewnienia 
należytego zarządzania aktywami i 
poprawy oceny biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów;

biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów; w tym zakresie odnotowuje 
zobowiązanie Instytutu do zapewnienia 
należytego zarządzania aktywami i 
poprawy oceny biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów; zauważa 
ponadto, że potrzebne jest zdecydowane 
podejście do realizacji programu prac;

Or. en

Poprawka 5
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że w wielu przypadkach 
Instytut dubluje pracę państw 
członkowskich, pracę DG. Komisji 
Europejskiej ds. Zatrudnienia oraz pracę 
innej agencji UE – Agencji Praw 
Podstawowych – i że Dyrekcja Generalna 
Eurostat Komisji Europejskiej mogłaby z 
łatwością przejąć funkcję Instytutu 
polegającą na gromadzeniu danych 
statystycznych; dlatego też domaga się 
wyraźnego określenia obszaru 
kompetencji Instytutu oraz wyraźnego 
zatwierdzenia wytycznych dotyczących 
jego działalności;

Or. en

Poprawka 6
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
Centrum ds. Źródeł i Dokumentacji, które 
jest jedynym w swoim rodzaju w Europie 
źródłem instytucjonalnej i 
metodologicznej wiedzy na temat równości 
kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 7
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje drugie 
sprawozdanie Instytutu z oceny ex ante, 
które skupiło się na specjalnych celach i 
działaniach Instytutu;

8. z zadowoleniem przyjmuje drugie 
sprawozdanie Instytutu z oceny ex ante, 
które skupiło się na specjalnych celach i 
działaniach Instytutu; domaga się jednak 
wyjaśnienia celów Instytutu;

Or. en

Poprawka 8
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie wskaźnika 
równości płci, opracowanego przez 
Instytut, który jest skutecznym narzędziem 
monitorowania postępów osiągniętych w 
zakresie równości płci w Europie, opartym 
na wyjątkowej rzeczywistości wynikającej 
z kontekstu UE;
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Or. en

Poprawka 9
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. popiera prace zrealizowane przez 
Instytut, lecz zwraca się z wnioskiem, aby 
w miarę możliwości powierzać je 
samofinansującym się stronom trzecim;

Or. en


