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Predlog spremembe 1
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opominja na pomembno vlogo 
Evropskega inštituta za enakost spolov pri 
spodbujanju enakosti spolov in 
vključevanju tega vidika v vse politike 
Unije in s tem v nacionalne politike, pa 
tudi v boju proti diskriminaciji na podlagi 
spola in ozaveščanju državljanov Unije o 
enakosti spolov; poudarja, da cilji in naloge 
inštituta zahtevajo ločen, namenski subjekt 
v institucionalnem okviru;

1. opominja na pomembno vlogo 
Evropskega inštituta za enakost spolov pri 
spodbujanju enakosti spolov in 
vključevanju tega vidika v vse politike 
Unije in s tem v nacionalne politike, pa 
tudi v boju proti diskriminaciji na podlagi 
spola in ozaveščanju državljanov Unije o 
enakosti spolov; poudarja, da cilji in naloge 
inštituta zahtevajo ločen, namenski subjekt 
v institucionalnem okviru; vendar opaža, 
da se v številnih primerih v inštitutu 
podvaja delo držav članic, generalnega 
direktorata Komisije za zaposlovanje in 
druge agencije EU, in sicer Agencije EU 
za temeljne pravice, ter da bi lahko 
njegove funkcije zbiranja statistike zlahka 
prevzel generalni direktorat Komisije 
Eurostat;

Or. en

Predlog spremembe 2
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja edinstveno pobudo ob 
usklajevanju z drugimi institucijami EU v 
Vilni (Informacijska pisarna Komisije in 
Evropskega parlamenta) za določitev in 
izbiro skupnih prostorov; opaža, da se je 
na novo vzpostavljena Hiša EU izkazala 
za potrebno in da bo koristila sinergijam, 
povečala prepoznavnost EU ter izboljšala 
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znižanje in delitev stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je seznanjen s pripombo Računskega 
sodišča o prenosu 50 % vseh obveznosti v 
letu 2011; poziva inštitut, naj si prizadeva 
za postopno zmanjševanje zneskov, 
prenesenih v naslednje leto, da bo njihova 
raven sprejemljiva in v skladu s 
proračunskim načelom enoletnosti;

5. je seznanjen s pripombo Računskega 
sodišča o prenosu 50 % vseh obveznosti v 
letu 2011; poziva inštitut, naj si prizadeva 
za postopno zmanjševanje zneskov, 
prenesenih v naslednje leto, da bo njihova 
raven sprejemljiva in v skladu s 
proračunskim načelom enoletnosti; opaža, 
da 50-odstotni prenosi napeljujejo na slab 
delovni program, kar bi bilo treba nujno 
ponovno preučiti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. je seznanjen s pripombo Računskega 
sodišča o tem, da je treba izboljšati 
dokumentacijo inventure osnovnih sredstev 
in ocene vračunanih stroškov; v zvezi s tem 
ugotavlja, da se je inštitut zavezal 
ustreznemu upravljanju sredstev in 
izboljšanju ocene vračunanih stroškov;

6. je seznanjen s pripombo Računskega 
sodišča o tem, da je treba izboljšati 
dokumentacijo inventure osnovnih sredstev 
in ocene vračunanih stroškov; v zvezi s tem 
ugotavlja, da se je inštitut zavezal 
ustreznemu upravljanju sredstev in 
izboljšanju ocene vračunanih stroškov;
poleg tega opaža, da je pri izvajanju 
delovnega programa potreben robusten 
pristop;
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Or. en

Predlog spremembe 5
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opaža, da se v številnih primerih v 
inštitutu podvaja delo držav članic, 
generalnega direktorata Komisije za 
zaposlovanje in druge agencije EU, in 
sicer Agencije EU za temeljne pravice, ter 
da bi lahko njegove funkcije zbiranja 
statistike zlahka prevzel generalni 
direktorat Komisije Eurostat; zato 
zahteva, naj se jasno določi področje 
pristojnosti inštituta ter da se doseže jasen 
dogovor o njegovih delovnih smernicah;

Or. en

Predlog spremembe 6
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. pozdravlja, da je inštitut vzpostavil 
center za vire in dokumentacijo kot 
edinstven evropski vir institucionalnega in 
metodološkega znanja o enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 7
Marina Yannakoudakis
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja drugo poročilo o predhodni 
oceni, ki ga je pripravil inštitut in ki se 
osredotoča na njegove specifične cilje in 
delovanje;

8. pozdravlja drugo poročilo o predhodni 
oceni, ki ga je pripravil inštitut in ki se 
osredotoča na njegove specifične cilje in 
delovanje, vendar poziva k pojasnitvi 
ciljev inštituta;

Or. en

Predlog spremembe 8
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja pomen indeksa enakosti med 
spoloma, ki ga je razvil inštitut kot močno 
orodje za spremljanje napredka pri 
enakosti spolov v Evropi in ki temelji na 
edinstveni realnosti konteksta EU;

Or. en

Predlog spremembe 9
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. podpira delo inštituta, a poziva, če je 
to izvedljivo, naj se delo posreduje tretjim 
stranem, ki se financirajo same;

Or. en



AM\922735SL.doc 7/7 PE502.106v01-00

SL


