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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 40
Betragtning 7

7) I den gennemførlighedsundersøgelse, der 
blev gennemført for Kommissionen, blev det 
konkluderet, at et europæisk institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder uden 
tvivl kan spille en rolle med hensyn til at 
varetage nogle af de opgaver, som de 
eksisterende institutioner ikke varetager på 
nuværende tidspunkt, navnlig på områderne 
koordinering, centralisering og spredning af 
forskningsdata og -oplysninger, øget fokus 
på ligestilling mellem mænd og kvinder og 
udvikling af redskaber til forbedring af 
integrationen af ligestilling i alle 
fællesskabspolitikker. 

7) I den gennemførlighedsundersøgelse, der 
blev gennemført for Kommissionen, blev det 
konkluderet, at et europæisk institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder uden 
tvivl kan spille en rolle med hensyn til at 
varetage nogle af de opgaver, som de 
eksisterende institutioner ikke varetager på 
nuværende tidspunkt, navnlig på områderne 
koordinering, centralisering og spredning af 
forskningsdata og -oplysninger, øget fokus 
på ligestilling mellem mænd og kvinder, 
synliggørelse af kønsaspektet og udvikling 
af redskaber til forbedring af integrationen af 
ligestilling i alle fællesskabspolitikker. 

Or. sv
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Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 41
Betragtning 10

10) Indsamling, analyse og spredning af 
objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger og data om ligestilling mellem 
mænd og kvinder, udvikling af 
hensigtsmæssige redskaber til integration af 
kønsaspektet i alle politikområder, fremme 
af dialog blandt de berørte parter og bedre 
oplysning af borgerne i EU er nødvendig for 
at sætte Fællesskabet i stand til at fremme 
ligestillingspolitikken effektivt, navnlig i et 
udvidet EU; det er derfor hensigtsmæssigt at 
oprette et europæisk institut for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, som skal bistå 
Fællesskabets institutioner og 
medlemsstaterne ved at udføre disse 
opgaver. 

10) Indsamling, analyse og spredning af 
objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger og data om ligestilling mellem 
mænd og kvinder, udvikling af 
hensigtsmæssige redskaber til fjernelse af 
enhver diskrimination på grund af køn og 
til integration af kønsaspektet i alle 
politikområder, fremme af dialog blandt de 
berørte parter og bedre oplysning af 
borgerne i EU er nødvendig for at sætte 
Fællesskabet i stand til at fremme 
ligestillingspolitikken effektivt, navnlig i et 
udvidet EU; det er derfor hensigtsmæssigt at 
oprette et europæisk institut for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, som skal bistå 
Fællesskabets institutioner og 
medlemsstaterne ved at udføre disse 
opgaver. 

Or. el

Begrundelse

Et grundlæggende formål med indsamling og analyse af oplysninger bør i første omgang 
være at fjerne diskrimination, der hovedsagelig bunder i køn, uanset på hvilke områder den 
forekommer (beskæftigelse, tjenester, beslutningstagningscentre m.m.). Fjernelse af 
diskrimination på grund af køn udgør en nødvendig forudsætning for, at det i næste fase kan 
lykkes at nå målet med integration af kønsaspektet i alle politikområder.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 42
Betragtning 10

10) Indsamling, analyse og spredning af 
objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger og data om ligestilling mellem 
mænd og kvinder, udvikling af 
hensigtsmæssige redskaber til integration af 
kønsaspektet i alle politikområder, fremme 
af dialog blandt de berørte parter og bedre 
oplysning af borgerne i EU er nødvendig for 

10) Dokumentering, analyse og spredning af 
objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger og data om ligestilling mellem 
mænd og kvinder og kønssystemer, 
udvikling af hensigtsmæssige redskaber til 
integration af kønsaspektet i alle 
politikområder, fremme af dialog blandt de 
berørte parter og bedre oplysning af 
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at sætte Fællesskabet i stand til at fremme 
ligestillingspolitikken effektivt, navnlig i et 
udvidet EU; det er derfor hensigtsmæssigt at 
oprette et europæisk institut for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, som skal bistå 
Fællesskabets institutioner og 
medlemsstaterne ved at udføre disse 
opgaver. 

borgerne i EU er nødvendig for at sætte 
Fællesskabet i stand til at fremme 
ligestillingspolitikken effektivt, navnlig i et 
udvidet EU; det er derfor hensigtsmæssigt at 
oprette et europæisk institut for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, som skal bistå 
Fællesskabets institutioner og 
medlemsstaterne ved at udføre disse 
opgaver. 

Or. fi

Begrundelse

Instituttet bør have til formål at udnytte forskningsarbejdet og forskningsresultaterne på 
ligestillingsområdet mere effektivt.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 43
Betragtning 10 a (ny)

10a) I betragtning af, at målet med 
ligestilling mellem mænd og kvinder ikke 
kan nås alene gennem en politik for 
bekæmpelse af diskrimination men også 
kræver harmonisk sameksistens og fremme 
af lige deltagelse af mænd og kvinder i 
samfundet, bør instituttet også beskæftige 
sig med dette aspekt.

Or. el

Begrundelse

Politikker til fremme af harmonisk sameksistens mellem de to køn og mænds og kvinders lige 
deltagelse i samfundet bør udgøre et prioriteret opgaveområde for instituttet.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 44
Betragtning 10 b (ny)

10b) Eftersom det i dag er nødvendigt at 
fremhæve kvinders resultater på alle 
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områder i samfundslivet, der kan 
fremhæves som positive eksempler, der kan 
inspirere andre kvinder, bør instituttet også 
på dette område gøre en indsats.

Or. el

Begrundelse

Instituttet bør også gøre en indsats for at fremme et positivt billede af kvindernes rolle i de 
moderne samfund.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 45
Betragtning 12

12) Instituttet skal tage størst muligt hensyn 
til alle fællesskabsprogrammer og –organer 
for at undgå overlapning, navnlig i 
samarbejdet med Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, 
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse og et eventuelt 
fremtidigt agentur for grundlæggende 
rettigheder.

12) Instituttet og fællesskabsprogrammer og 
-organer, navnlig Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, 
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse og et eventuelt 
fremtidigt agentur for grundlæggende 
rettigheder bør i et tæt samarbejde supplere 
deres aktiviteter.

Or. fi

Begrundelse

Integrationen af ligestillingsaspektet forudsætter, at instituttets og andre fællesskabsorganers 
aktiviteter supplerer hinanden.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 46
Betragtning 12 a (ny)

12a) Instituttet bør udvikle et samarbejde 
og en dialog med ikke-statslige 
organisationer, ligestillingsorganer samt 
relevante organisaitoner, der er aktive på 
ligestillingsområdet, på nationalt og 
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europæisk plan samt i tredjelande.

Or. el

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for sammenhængen i teksten, eftersom disse forslag står nævnt i 
artikel 8 og 19 i forordningsforslaget.

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 47
Betragtning 13

13) I overensstemmelse med artikel 3 i 
traktaten er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bestemmelser for fremme af ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder i forbindelse 
med sammensætningen af bestyrelsen.

13) I overensstemmelse med artikel 3 i 
traktaten er det hensigtsmæssigt at sikre en
ligelig deltagelse af mænd og kvinder i 
forbindelse med sammensætningen af 
bestyrelsen og søge at opnå en ligelig 
repræsentation af begge køn.

Or. de

Begrundelse

For at tage behørigt hensyn til princippet om ligestilling af kønnene bør instituttets bestyrelse 
sammensættes med det samme antal mænd og kvinder.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 48
Betragtning 13

13) I overensstemmelse med artikel 3 i 
traktaten er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bestemmelser for fremme af ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder i forbindelse 
med sammensætningen af bestyrelsen.

13) I overensstemmelse med artikel 3 i 
traktaten er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bestemmelser for fremme af ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder i forbindelse 
med sammensætningen af bestyrelsen. 
Bestyrelsen bør sammensættes af mindst 40 
% kvinder og 40 % mænd.

Or. fi
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Begrundelse

Både kvinders såvel som mænds repræsentation i instituttets bestyrelse skal sikres.

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 49
Betragtning 13 a (ny)

13a) Ligestillingsinstituttets hovedformål 
bør være at udveksle oplysninger og 
erfaringer om integrering af kønsaspektet 
og ligestilling i EU. Ligestillingsinstituttet 
bør også spille en væsentlig rolle i 
forbindelse med udveksling af oplysninger 
om og erfaringer med forskelsbehandling 
på grundlag af andre forhold, f.eks. ved at 
gennemføre undersøgelser af situationen i 
EU.

Or. en

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ændringsforslag 50
Artikel 1, overskrift (ny)

Definition

Or. es

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ændringsforslag 51
Artikel 1

Der oprettes et Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (herefter benævnt 
instituttet).

Der oprettes et Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (herefter benævnt 
instituttet), som udøver sine aktiviteter 
uafhængigt af nationale myndigheder og 
civilsamfundet og er uafhængigt i forhold 
til Fællesskabets institutioner.
Instituttet har status som juridisk person. 
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Det har i hver medlemsstat den mest 
vidtgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger 
juridiske personer. Det kan i særdeleshed 
erhverve og afhænde løsøre og fast 
ejendom og optræde som part i retssager.

Or. es

Begrundelse

Når artikel 5 og 6 bortfalder til fordel for artikel 1, bliver denne tilstrækkeligt vægtig, 
forordningen får færre artikler og vinder i klarhed.

Ændringsforslag af Lissy Gröner og Amalia Sartori

Ændringsforslag 52
Artikel 2

Instituttets overordnede formål er at bistå 
Fællesskabets institutioner, navnlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder i forbindelse med bekæmpelse 
af forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og at øge bevidstheden om sådanne 
emner blandt borgerne i EU. 

Instituttets overordnede formål er at fremme 
kvinders rettigheder, bidrage og styrke 
inddragelsen af integrationen af 
kønsaspektet i alle fællesskabspolitikker og 
de deraf følgende nationale politikker for at 
fremme ligestilling og bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn ved at
fremme de mest innovative tværfaglige 
tilgange og øge bevidstheden om sådanne 
emner blandt borgerne i EU. 

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende i forbindelse med oprettelsen af et fællesskabsorgan, der har til formål at 
fremme ligestilling, at minde om, at det faktiske ligestillingsproblem er forskelsbehandling af 
kvinder.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 53
Artikel 2

Instituttets overordnede formål er at bistå 
Fællesskabets institutioner, navnlig 

Instituttets overordnede formål er at bistå 
Fællesskabets institutioner, navnlig 
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Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder i forbindelse med bekæmpelse 
af forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og at øge bevidstheden om sådanne 
emner blandt borgerne i EU.

Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder i forbindelse med bekæmpelse 
af forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og at øge bevidstheden om 
ligestilling blandt borgerne i EU.

Or. it

Begrundelse

Et af instituttets mål bør også  være at skabe større bevidsthed blandt borgerne om 
ligestillingspolitikken.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 54
Artikel 3, stk. 1, litra a

a) indsamle, registrere, analysere og sprede
relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder resultaterne af forskning indsendt 
af medlemsstater, Fællesskabets 
institutioner, forskningscentre, nationale 
ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer

a) dokumentere, analysere og tilbyde
relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
kønssystemer, herunder resultaterne af 
forskning indsendt af medlemsstater, 
Fællesskabets institutioner, forskningscentre, 
nationale ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer

Or. fi

Begrundelse

Instituttet bør have til formål at fremme ligestillingsarbejdets videngrundlag. Der er primært 
behov for at koordinere ligestillings- og forskningsoplysninger. En velgennemført 
koordinering og forvaltning af ligestillingsoplysninger kan både indebære, at der kan spares 
ressourcer, og at aktivitetens kvalitet øges.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 55
Artikel 3, stk. 1, litra a

a) indsamle, registrere, analysere og sprede a) indsamle, registrere, analysere og sprede 



AM\593941DA.doc 9/24 PE 367.648v01-00

DA

relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder resultaterne af forskning indsendt 
af medlemsstater, Fællesskabets 
institutioner, forskningscentre, nationale 
ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer

relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder resultaterne af forskning indsendt 
af medlemsstater, Fællesskabets 
institutioner, forskningscentre, nationale 
ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer og gøre disse 
opmærksom på områder, der ikke er 
undersøgt, og foreslå initiativer til at 
afhjælpe denne mangel 

Or. it

Begrundelse

Instituttets opgave består i at indsamle oplysninger og at udarbejde analyser. Der bør i denne 
forbindelse udvises særlig opmærksomhed over for analyser på de områder, som kun i ringe 
grad er undersøgt, og hvor dokumentationen er begrænset.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 56
Artikel 3, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) indsamle, registrere og analysere 
oplysninger vedrørende gennemførelsen af 
fællesskabslovgivningen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder i 
medlemsstaterne, som indsendes af 
Fællesskabets institutioner, nationale 
organisationer, eksperter og 
repræsentanter for ikke-statslige 
organisationer (både 
kvindesagsorganisationer og andre 
organisationer)

Or. el

Begrundelse

For at danne et billede af, hvor langt man er nået med hensyn til ligestilling mellem mænd og 
kvinder, der er så fuldstændigt og realistisk som muligt, er det overordentlig nyttigt at 
indsamle tilstrækkelige oplysninger om gennemførelsen i medlemsstaterne af 
fællesskabslovgivningen og fjernelsen af diskrimination på grund af køn. Studium og analyse 
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af disse oplysninger vil tjene til at drage væsentlige konklusioner med hensyn til effektiviteten 
af de bestående regler samt med henblik på at fastslå de punkter og sektorer, hvor 
fremskridtet ikke lever op til forventningerne.

Ændringsforslag af Anne Van Lancker

Ændringsforslag 57
Artikel 3, stk. 1, litra b

b) udvikle metoder til forbedring af 
sammenligneligheden, objektiviteten og 
pålideligheden af data på europæisk plan 
gennem fastlæggelse af kriterier, der vil 
forbedre oplysningernes ensartethed 

b) samarbejde med Eurostat og alle 
relevante organer for at udvikle metoder til 
forbedring af sammenligneligheden, 
objektiviteten og pålideligheden af data på 
europæisk plan gennem fastlæggelse af 
kriterier, der vil forbedre oplysningernes 
ensartethed 

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet med Eurostat og andre relevante organer (mere bredt end rent statistiske 
organer) gør det muligt for instituttet i givet fald at rette sin forskning hen imod en 
kønsspecifik tilgang.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 58
Artikel 3, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) udvikle og anvende metoder for vertikal 
sektorspecifik indsamling af oplysninger, 
sammenlignelig evaluering af oplysninger 
og undersøgelse af enkelttilfælde med 
henblik på vurdering af de særlige 
problemer, der gør sig gældende for visse 
kategorier af kvinder, der er ofre for 
dobbelt eller mangedobbelt diskrimination 
(medlemmer af etniske eller religiøse 
mindretal, handicappede kvinder m.fl.)

Or. el
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Begrundelse

Visse kategorier af kvinder, herunder kvinder, der er medlemmer af mindretal, eller kvinder 
med særlige handicap eller ældre kvinder er i særlig grad udsat for diskrimination. Der må 
tages hensyn til disse kendsgerninger i forbindelse med indsamlingen af oplysninger, hvad 
angår disse kvinders situation, hvilket forudæstter udvikling og fremme af specielt udformede 
metoder og redskaber.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 59
Artikel 3, stk. 1, litra c

c) udvikle, analysere og evaluere metodiske 
redskaber for at støtte integrationen af 
ligestilling mellem mænd og kvinder i alle 
fællesskabspolitikker 

c) udvikle, analysere, evaluere og fremme 
anvendelsen af metodiske redskaber for at 
støtte integrationen af ligestilling mellem 
mænd og kvinder i alle fællesskabspolitikker 
og undersøge effektiviteten af disse

Or. it

Begrundelse

For at ligestillingspolitikken i højere grad skal kunne integreres i Fællesskabets politik er det 
vigtigt, at instituttet fremmer metodologiske redskaber og især undersøger deres effektivitet.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 60
Artikel 3, stk. 1, litra d

d) gennemføre undersøgelser af situationen i 
Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene

d) gennemføre undersøgelser på såvel 
fællesskabsplan som nationalt og regionalt 
plan af situationen i Europa, hvad angår 
ligestilling mellem kønnene

Or. el

Begrundelse

Det bør understreges, at undersøgelserne alt efter tematisk og konkret indhold skal kunne 
koncentrere sig om visse af EU's regioner, hvilket vil tilskynde de regionale og lokale 
myndigheder til at gøre en væsentlig indsats for bevidstgørelse om emner vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder.
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Ændringsforslag af Anne Van Lancker

Ændringsforslag 61
Artikel 3, stk. 1, litra d

d) gennemføre undersøgelser af situationen i 
Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene

d) gennemføre undersøgelser af situationen i 
Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene, integration af kønsaspektet, 
kønsbudgettering, vurdering af 
indvirkningen på kønnene og navnlig 
overvågning af effektiviteten af 
Fællesskabets og medlemsstaters relevante 
informationspolitikker

Or. en

Begrundelse

Denne opgave bør være i overensstemmelse med instituttets formål og den merværdi, som 
ligestillingsinsitituttet skaber gennem sit arbejde.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 62
Artikel 3, stk. 1, litra d

d) gennemføre undersøgelser af situationen i 
Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene

d) gennemføre undersøgelser af situationen,
hvad angår ligestilling mellem kønnene og 
indførelsen af et ligestillingsaspekt i alle 
politikker og budgetproceduren i Europa, 
navnlig med hensyn til at måle, hvor 
effektivt den pågældende fællesskabspolitik 
og nationale politik er, og hvordan 
Fællesskabets og medlemsstatens relevante 
politikker indvirker på henholdsvis mænd 
og kvinder

Or. sv

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 63
Artikel 3, stk. 1, litra d

d) gennemføre undersøgelser af situationen i d) gennemføre undersøgelser af situationen i 
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Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene

Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene og forskelsbehandling på grundlag 
af andre forhold 

Or. en

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 64
Artikel 3, stk. 1, litra f

f) tilrettelægge ekspertmøder for at støtte 
forskningsarbejde

f) tilrettelægge særlige ekspertmøder for at 
støtte instituttets forskningsarbejde, og at 
kønsaspektet altid integreres i denne 
forskning

Or. sv

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 65
Artikel 3, stk. 1, litra f

f) tilrettelægge ekspertmøder for at støtte 
forskningsarbejde

f) tilrettelægge og fremme ekspertmøder for 
at støtte forskningsarbejde

Or. it

Begrundelse

Udveksling af informationer mellem eksperterne er af største betydning. Derfor bør instituttet 
være et organ, som afholder ekspertmøder af hensyn til en bedre dialog.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 66
Artikel 3, stk. 1, litra g

g) tilrettelægge konferencer, kampagner, 
rundbordssamtaler, seminarer og møder med 
de relevante berørte parter på europæisk plan

g) tilrettelægge konferencer, kampagner, 
rundbordssamtaler, seminarer og møder med 
de relevante berørte parter på europæisk 
plan, øge EU-borgernes bevidsthed om 
ligestillingsspørgsmål ved at bruge medier, 
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koordinere en aktivitetskalender for de 
begivenheder, der skal tilrettelægges

Or. fi

Begrundelse

En generel debat om køns- og ligestillingsaspektet har også indflydelse på fremme af 
ligestilling, og derfor er medier en væsentlig samarbejdspartner. Forskningens 
popularisering, spredning af oplysninger fra ligestillingsprojekter og indsatsen for at skabe et 
godt videngrundlag for de køns- og ligestillingsoplysninger, som medierne formidler, bør 
være en af instituttets opgaver. Der er brug for at indsamle oplysninger om de begivenheder 
og kampagner, som tilrettelægges på europæisk plan.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 67
Artikel 3, stk. 1, litra g

g) tilrettelægge konferencer, kampagner, 
rundbordssamtaler, seminarer og møder med 
de relevante berørte parter på europæisk plan

g) tilrettelægge og fremme konferencer, 
kampagner, rundbordssamtaler, seminarer 
og møder med de relevante berørte parter på 
europæisk plan

Or. it

Begrundelse

Udveksling af informationer mellem eksperterne er af største betydning. Derfor bør instituttet 
være et organ, som afholder ekspertmøder af hensyn til en bedre dialog.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 68
Artikel 3, stk. 1, litra g a (nyt)

ga) undersøge de moderne anvendte 
politikker for ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forelægge resultaterne for at 
klarlægge behovet for harmonisk 
sameksistens og lige deltagelse af mænd og 
kvinder

Or. el
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Begrundelse

Politikkerne med sigte på at fremme harmonisk sameksistens mellem mænd og kvinder og 
deres lige deltagelse i samfundet bør være en prioriteret del af instituttets opgaver.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 69
Artikel 3, stk. 1, litra g b (nyt)

gb) systematisk indsamle og forelægge 
oplysninger om kvinders landvindinger 
inden for samtlige områder af 
samfundslivet og foreslå politikker og 
initiativer til fremhævelse og udnyttelse af 
disse succeshistorier

Or. el

Begrundelse

Instituttet bør iværksætte bestræbelser på også at fremme et positivt billede af kvinders rolle i 
de moderne samfund.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 70
Artikel 3, stk. 1, litra g c (nyt)

gc) udfolde en dialog og et samarbejde med 
ikke-statslige organisationer, 
ligestillingsorganer og relevante 
organisationer, der er aktive på 
ligestillingsområdet på nationalt og 
europæisk plan

Or. el

Begrundelse

Instituttets samarbejde med de ikke-statslige og andre organisationer bør ikke kun være 
omfattet af artikel 8 men også figurere på den samlede liste over dets opgaver.
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Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 71
Artikel 3, stk. 1, litra h

h) tilvejebringe dokumentationskilder og 
gøre dem tilgængelige for offentligheden. 

h) tilvejebringe dokumentationskilder og 
gøre dem tilgængelige for offentligheden
samt opfordre de berørte parter på 
arbejdsmarkedet til at stille al eksisterende 
dokumentation til rådighed for instituttet. 

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt, at arbejdsmarkedets parter stiller deres dokumentation til rådighed.

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 72
Artikel 3, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) oprette en interaktiv tjeneste, som gør 
det muligt for ofrene af forskelsbehandling 
på grund af køn, indberette disse tilfælde af 
forskelsbehandling til Den Europæiske 
Union og fremskaffe oplysninger om 
emnet.

Or. de

Begrundelse

Denne fremgangsmåde bør sikre, at der skabes en direkte kanal til borgerne. Det bør 
imidlertid ikke være instituttets opgave at bidrage til, at denne form for forskelsbehandling 
bringes til ophør.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 73
Artikel 3, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) udbrede eksempler på god praksis

Or. fi
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Begrundelse

Dette skaber merværdi for det ligestillingsarbejde, som gøres på nationalt plan.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 74
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Ligestillingsnetværk

1. 1. For at give mulighed for, at det i 
artikel 3, stk. 1, litra d), nævnte netværk 
kan oprettes så hurtigt og effektivt som 
muligt, iværksætter instituttet et offentligt 
udbud med henblik på udarbejdelsen af en 
liste over centre, organer, organisationer 
og eksperter, som beskæftiger sig med 
ligestilling og integration af kønsaspektet.
2. Bestyrelsen inviterer organisationerne 
eller personerne på den i stk. 1 nævnte liste 
til at deltage i netværket. 

Or. it

Begrundelse

Med ligestillingsnetværket fremmes udvekslingen af informationer. Det er nødvendigt at sikre 
kvaliteten af de partnere, der indgår i netværket.

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ændringsforslag 75
Artikel 5

Instituttets uafhængighed udgår
Instituttet udøver sine aktiviteter 
uafhængigt af nationale myndigheder og 
civilsamfundet og er uafhængigt i forhold 
til Fællesskabets institutioner. 

Or. es
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Begrundelse

Indgår i artikel 1.

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ændringsforslag 76
Artikel 6

Retlig status udgår
Instituttet har status som juridisk person. 
Det har i hver medlemsstat den mest 
vidtgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger 
juridiske personer. Det kan i særdeleshed 
erhverve og afhænde løsøre og fast 
ejendom og optræde som part i retssager.

Or. es

Begrundelse

Indgår i artikel 1.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 77
Artikel 8, stk. 1

1. Med henblik på udførelsen af sine 
opgaver samarbejder instituttet med 
organisationer i medlemsstaterne som f.eks. 
ligestillingsorganer, forskningscentre, ikke-
statslige organisationer, arbejdsmarkedets 
parter samt relevante organisationer på 
europæisk eller internationalt plan og 
tredjelande. 

1. Med henblik på udførelsen af sine 
opgaver samarbejder instituttet med 
organisationer i medlemsstaterne som f.eks. 
ligestillingsorganer, forskningscentre,
universiteter, ikke-statslige organisationer, 
arbejdsmarkedets parter samt relevante 
organisationer på europæisk eller 
internationalt plan og tredjelande. 

Or. it

Begrundelse

Instituttet bør også samarbejde med universiteterne.
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Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ændringsforslag 78
Artikel 10, stk. 1, indledning

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, 
der udpeges af Rådet, seks medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter, som udpeges af 
Kommissionen, som ikke har stemmeret, og 
som hver især repræsenterer en af følgende 
grupper:

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, 
der udpeges af Rådet, seks medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter, som udpeges af 
Kommissionen, og som hver især 
repræsenterer en af følgende grupper

Or. es

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 79
Artikel 10, stk. 1, indledning

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, 
der udpeges af Rådet, seks medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter, som udpeges af 
Kommissionen, som ikke har stemmeret, og 
som hver især repræsenterer en af følgende 
grupper:

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, 
der udpeges af Rådet, seks medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter, som udpeges af Rådet og 
Kommissionen i fællesskab, ikke har 
stemmeret, og som hver især repræsenterer 
en af følgende grupper:

Or. el

Begrundelse

Eftersom det netop drejer sig om at sammensætte en bestyrelse for instituttet, skal de tre 
repræsentanter uden stemmeret legitimeres dobbelt og følgelig vælges af begge institutioner.

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ændringsforslag 80
Artikel 10, stk. 1, litra a

a) relevante ikke-statslige organisationer på 
fællesskabsplan, som har en legitim interesse 
i at bidrage til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 

a) en repræsentant fra en 
kvindeorganisation på fællesskabsplan, som 
har en legitim interesse i at bidrage til 
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grundlag af køn og fremme af ligestilling 
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kvinder mellem mænd og kvinder

Or. en

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 81
Artikel 10, stk. 2, afsnit 2

Kommissionen og Rådet tilstræber at opnå 
ligelig repræsentation af mænd og kvinder i 
bestyrelsen.

Bestyrelsen bør sammensættes af mindst 40 
% kvinder og 40 % mænd.

Or. fi

Begrundelse

Både kvinders såvel som mænds repræsentation i instituttets bestyrelse skal sikres.

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 82
Artikel 10, stk. 2, afsnit 2

Kommissionen og Rådet tilstræber at opnå 
ligelig repræsentation af mænd og kvinder i 
bestyrelsen.

Bestyrelsen sammensættes med det samme 
antal mænd og kvinder.

Or. de

Begrundelse

For at tage behørigt hensyn til princippet om ligestilling mellem kønnene bør instituttets 
bestyrelse sammensættes med det samme antal mænd og kvinder.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 83
Artikel 10, stk. 3

3. Bestyrelsen vælger blandt sine 
medlemmer en formand og en næstformand 
med en mandatperiode på et år, som kan 

3. Bestyrelsen vælger blandt sine 
medlemmer en formand og en næstformand 
med en mandatperiode på to et halvt år, som 
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fornyes. kan fornyes.

Or. it

Begrundelse

To et halvt år er en mere hensigtsmæssigt periode for, at formanden og næstformanden kan 
gennemføre og iværksætte aktiviteter.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 84
Artikel 10, stk. 7

7. Bestyrelsens beslutninger træffes med 
absolut flertal blandt de afgivne stemmer. 
Formandens stemme er udslagsgivende i 
tilfælde af stemmelighed. 

7. Bestyrelsens beslutninger træffes med 
absolut flertal blandt de afgivne stemmer. 
Formandens stemme er ikke udslagsgivende 
i tilfælde af stemmelighed. 

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med bestyrelsens beslutninger bør formanden ligestilles med de andre
medlemmer af bestyrelsen.

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 85
Artikel 10, stk. 11 a (nyt)

11a) Direktionen for instituttet for 
ligestilling og direktionen for det agentur 
for grundlæggende rettigheder, som 
eventuelt vil blive oprettet, koordinerer 
deres arbejdsprogrammer for at uhindre 
overlapning af deres aktiviteter.

Or. nl

Begrundelse

Med henblik på at undgå overlapning af deres aktiviteter bør instituttet og det agentur for 
grundlæggende rettigheder, som vil blive oprettet, koordinere disse.
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Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 86
Artikel 12, stk. 1

1. Det rådgivende forum skal bestå af 
medlemmer fra kompetente organer, som har 
specialiseret sig i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, idet 
hver enkelt medlemsstat skal udpege én 
repræsentant, og Kommissionen skal 
udpege tre medlemmer uden stemmeret, 
som repræsenterer berørte parter på 
europæisk plan som f.eks. ikke-statslige 
organisationer med en legitim interesse i 
bekæmpelse af forskelsbehandling på grund 
af køn og fremme af ligestilling mellem 
mænd og kvinder samt repræsentanter for
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på fællesskabsplan. Repræsentanterne kan 
erstattes med suppleanter, som udpeges 
samtidig.

1. Det rådgivende forum skal bestå af 
medlemmer fra kompetente organer, som har 
specialiseret sig i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, idet 
hver enkelt medlemsstat skal udpege to 
repræsentanter, heraf en repræsentant for
ikke-statslige organisationer med en legitim 
interesse i bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

Or. it

Begrundelse

De ikke-statslige organisationer bør deltage aktivt i det rådgivende forum.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 87
Artikel 12, stk. 1

1. Det rådgivende forum skal bestå af 
medlemmer fra kompetente organer, som har 
specialiseret sig i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, idet 
hver enkelt medlemsstat skal udpege én 
repræsentant, og Kommissionen skal udpege 
tre medlemmer uden stemmeret, som 
repræsenterer berørte parter på europæisk 
plan som f.eks. ikke-statslige organisationer 
med en legitim interesse i bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn og 

1. Det rådgivende forum skal bestå af 
medlemmer fra kompetente organer, som har
specialiseret sig i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, idet 
hver enkelt medlemsstat skal udpege én 
repræsentant, og Kommissionen skal udpege 
tre medlemmer uden stemmeret, som 
repræsenterer berørte parter som f.eks. ikke-
statslige organisationer med en legitim 
interesse i bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn og 
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fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder samt repræsentanter for
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på fællesskabsplan. Repræsentanterne kan 
erstattes med suppleanter, som udpeges 
samtidig.

fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder samt repræsentanter for 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. 
Repræsentanterne kan erstattes med 
suppleanter, som udpeges samtidig.

Or. el

Begrundelse

Eftersom de ikke-statslige organisationer samt arbejdsgiver- og arbejstagerorganisationerne 
på fællesskabsplan vil være repræsenteret i bestyrelsen, bør det sikres, at der i det rådgivende 
organ også sidder repræsentanter for de øvrige organisationer, der er aktive inden for 
rammerne af den europæiske politik, men hvis erfaringer er hentet på lokalt eller regionalt 
plan.

Ændringsforslag af Anne Van Lancker

Ændringsforslag 88
Artikel 12, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)

Det bistår direktøren med at udarbejde 
instituttets årlige og mellemlange 
arbejdsprogrammer og overvåger 
instituttets aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Det rådgivende forum bør omstruktureres og intervenere på en proaktiv måde i 
ligestillingsinstituttets aktiviteter.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 89
Artikel 19, stk. 1

1. Lande, som har indgået aftaler med Det 
Europæiske Fællesskab, der indebærer, at de 
har indført og anvender fællesskabsretten på 
de områder, der omfattes af denne 
forordning, kan deltage i instituttets arbejde.

1. Lande, som har indgået aftaler med Det 
Europæiske Fællesskab, der indebærer, at de 
har indført og anvender fællesskabsretten på 
de områder, der omfattes af denne 
forordning, kan deltage i instituttets arbejde, 
eksempelvis når det drejer sig om vold mod 
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kvinder, skamfering af kvinders 
kønsorganer, menneskehandel og kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet og i sociale, 
økonomiske og politiske 
beslutningsprocesser.

Or. sv

Ændringsforslag af Lissy Gröner og Amalia Sartori

Ændringsforslag 90
Artikel 23

Instituttet skal være operationelt senest 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttræden.

Instituttet skal være operationelt snarest 
muligt og under alle omstændigheder
senest 12 måneder efter nærværende 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Da oprettelsesfasen er afgørende for instituttets succes, må afgørelsen om dets hjemsted ikke 
forsinke oprettelsen.


