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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 7

7) Komisjoni tellimusel läbi viidud 
teostatavusuuringus jõuti järeldusele, et 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
rolliks peaks olema tegelemine nende 
ülesannetega, millega olemasolevad 
asutused praegu ei tegele, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu kooskõlastamine, 
tsentraliseerimine ning uurimisandmete ja 
teabe levitamine, tähelepanu tõmbamine 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
küsimusele ning selliste vahendite 
väljatöötamine, mis aitaksid kaasata soolise 
võrdõiguslikkuse temaatikat ühenduse 
kõikidesse tegevusvaldkondadesse.

7) Komisjoni tellimusel läbi viidud 
teostatavusuuringus jõuti järeldusele, et 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
rolliks peaks olema tegelemine nende 
ülesannetega, millega olemasolevad 
asutused praegu ei tegele, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu kooskõlastamine, 
tsentraliseerimine ning uurimisandmete ja 
teabe levitamine, tähelepanu tõmbamine 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
küsimusele, soolise aspekti rõhutamine ning 
selliste vahendite väljatöötamine, mis 
aitaksid kaasata soolise võrdõiguslikkuse 
temaatikat ühenduse kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse. 
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Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 10

10) Meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
käsitleva objektiivse, usaldusväärse ja 
võrreldava teabe ja andmete kogumine, 
analüüs ja levitamine, vahendite 
väljatöötamine soolise võrdõiguslikkuse 
mõõtme kaasamiseks kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse, huvitatud poolte 
vahelise dialoogi arendamine ning ELi 
kodanike teadlikkuse tõstmine on vajalikud, 
et ühendusel oleks võimalik tõhusalt 
arendada soolise võrdõiguslikkuse poliitikat, 
eelkõige laienenud liidus. Seetõttu on 
asjakohane luua Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut, mis eespool 
nimetatud ülesannete täitmisega abistaks 
ühenduse institutsioone ja liikmesriike.

10) Meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
käsitleva objektiivse, usaldusväärse ja 
võrreldava teabe ja andmete kogumine, 
analüüs ja levitamine, vahendite 
väljatöötamine soolise diskrimineerimise 
kõigi vormide kõrvaldamiseks ja soolise 
võrdõiguslikkuse mõõtme kaasamiseks 
kõikidesse tegevusvaldkondadesse, 
huvitatud poolte vahelise dialoogi 
arendamine ning ELi kodanike teadlikkuse 
tõstmine on vajalikud, et ühendusel oleks 
võimalik tõhusalt arendada soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat, eelkõige 
laienenud liidus. Seetõttu on asjakohane luua 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, 
mis eespool nimetatud ülesannete täitmisega 
abistaks ühenduse institutsioone ja 
liikmesriike.

Or. el

Selgitus

Põhimõtteliselt peaks teabe kogumise ja analüüsi esmane eesmärk olema mis tahes 
valdkonnas (tööhõive, teenused, otsustamisprotsessid jne) esineva, peamiselt sool põhineva 
diskrimineerimise kõrvaldamine. See on vajalik teise etapi saavutamiseks – soolise 
võrdõiguslikkuse mõõtme kaasamiseks kõikidesse tegevusvaldkondadesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 10

10) Meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
käsitleva objektiivse, usaldusväärse ja 
võrreldava teabe ja andmete kogumine, 

10) Meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja 
soolist süsteemi käsitleva objektiivse, 
usaldusväärse ja võrreldava teabe ja andmete 
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analüüs ja levitamine, vahendite 
väljatöötamine soolise võrdõiguslikkuse 
mõõtme kaasamiseks kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse, huvitatud poolte 
vahelise dialoogi arendamine ning ELi 
kodanike teadlikkuse tõstmine on vajalikud, 
et ühendusel oleks võimalik tõhusalt 
arendada soolise võrdõiguslikkuse poliitikat, 
eelkõige laienenud liidus. Seetõttu on 
asjakohane luua Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut, mis eespool 
nimetatud ülesannete täitmisega abistaks 
ühenduse institutsioone ja liikmesriike.

dokumenteerimine, analüüs ja levitamine, 
vahendite väljatöötamine soolise 
võrdõiguslikkuse mõõtme kaasamiseks 
kõikidesse tegevusvaldkondadesse, 
huvitatud poolte vahelise dialoogi 
arendamine ning ELi kodanike teadlikkuse 
tõstmine on vajalikud, et ühendusel oleks 
võimalik tõhusalt arendada soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat, eelkõige 
laienenud liidus. Seetõttu on asjakohane luua 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, 
mis eespool nimetatud ülesannete täitmisega 
abistaks ühenduse institutsioone ja 
liikmesriike.

Or. fi

Selgitus

Instituudi eesmärk peaks olema võrdõiguslikkust käsitleva uurimistöö ja uurimistulemuste 
tõhusam kasutamine. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 10 a (uus)

10 α) Võttes arvesse asjaolu, et soolist 
võrdõiguslikkust ei ole võimalik saavutada 
üksnes diskrimineerimisvastase poliitika 
abil, vaid et selleks on vajalikud 
harmooniline kooseksisteerimine ning 
meetmed, mis edendavad meeste ja naiste 
tasakaalustatud osalemist ühiskonnas, 
peaks nimetatud eesmärgi saavutamine 
samuti instituudi ülesannete hulka 
kuuluma.

Or. el

Selgitus

Instituudi prioriteetide hulka peaksid kuuluma poliitikad, mille eesmärk on saavutada meeste 
ja naiste harmooniline kooseksisteerimine ning tasakaalustatud osalemine ühiskonnas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 10 b (uus)

10 b) Võttes arvesse seda, kui tähtis on 
tänapäeval esile tõsta naiste saavutusi 
kõigil elualadel, et anda teistele naistele 
positiivset eeskuju, peab tegevus selle 
eesmärgi saavutamiseks samuti instituudi 
ülesannete hulka kuuluma.

Or. el

Selgitus

Instituut peab naiste rolli tänapäeva ühiskonnas positiivsena kajastama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 12

12) Instituut hakkab kordamise vältimiseks
osalema ühenduse programmides ja tegema 
võimalikult tihedat koostööd ühenduse 
asutustega, eelkõige Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi, Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri, 
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse ning 
loodava Põhiõiguste Ametiga.

12) Instituut ning ühenduse programmid ja 
asutused ning eelkõige Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fond, Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, 
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus ning 
loodav Põhiõiguste Amet peaksid üksteise 
tööd tihedas koostöös täiendama. 

Or. fi

Selgitus

Võrdõiguslikkusega seotud küsimuste süvalaiendamiseks peab instituudi ja teiste ühenduse 
asutuste töö üksteist täiendama.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 12 a (uus)

12 a) Instituut arendab koostööd ja dialoogi 
aktiivselt võrdõiguslikkuse saavutamise 
nimel tegutsevate valitsusväliste 
organisatsioonide ja võrdsete võimaluste 
teemaga tegelevate organisatsioonidega 
ning nendega seotud asutustega riiklikul ja 
Euroopa tasandil ning kolmandates 
riikides.

Or. el

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik järjepidevuse huvides, kuna nimetatud sätted 
sisalduvad määruse ettepaneku artiklites 8 ja 19.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 47
Põhjendus 13

13) Vastavalt asutamislepingu artiklile 3 
oleks asjakohane soodustada haldusnõukogu 
moodustamist, kus meeste ja naiste osakaal 
oleks tasakaalus.

13) Vastavalt asutamislepingu artiklile 3 
oleks asjakohane tagada sellise 
haldusnõukogu moodustamine, kus meeste 
ja naiste osakaal oleks tasakaalus, ning 
püüda saavutada sugude võrdne esindatus.

Or. de

Selgitus

Võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, peaks instituudi haldusnõukogusse 
kuuluma võrdne arv mehi ja naisi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 13

13) Vastavalt asutamislepingu artiklile 3 13) Vastavalt asutamislepingu artiklile 3 
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oleks asjakohane soodustada haldusnõukogu 
moodustamist, kus meeste ja naiste osakaal 
oleks tasakaalus.

oleks asjakohane soodustada sellise
haldusnõukogu moodustamist, kus meeste ja 
naiste osakaal oleks tasakaalus.
Haldusnõukogusse peaks kuuluma 
vähemalt 40% naisi ja 40% mehi.

Or. fi

Selgitus

Vajalik on tagada nii naiste kui meeste esindatus instituudi haldusnõukogus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 13 a (uus)

13 a) Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
peamine eesmärk peaks olema soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
soolise võrdõiguslikkusega seotud teabe ja 
kogemuste vahetamine ELi tasandil. Lisaks 
peaks Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudil 
olema roll sellise teabe ja kogemuste 
vahetamisel, mis on seotud 
diskrimineerimisega muudel alustel, nt 
korraldades uuringuid vastava olukorra 
kohta ELis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 50
Artikli 1 pealkiri (uus)

Mõiste

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 51
Artikkel 1

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut (edaspidi 
“instituut”).

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut (edaspidi 
“instituut”). Instituut tegutseb riiklikest 
asutustest ja kodanikuühiskonnast 
sõltumatult ega sõltu ka ühenduse 
institutsioonidest. 
Instituut on juriidiline isik. Tal on kõigis 
liikmesriikides kõige ulatuslikum 
juriidilisele isikule õigusaktidega omistatav 
õigusvõime. Eelkõige võib instituut 
omandada ja võõrandada vallas- ja 
kinnisvara ning olla kohtus hagejaks või 
kostjaks.

Or. es

Selgitus

Artiklite 5 ja 6 ühendamine muudab artikli 1 sisukamaks ning aitab määrusel vabaneda 
paarist artiklist ja muudab selle selgemaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lissy Gröner, Amalia Sartori

Muudatusettepanek 52
Artikkel 2

2. Instituudi üldisteks eesmärkideks on 
abistada ühenduse institutsioone, eelkõige 
komisjoni, ning liikmesriikide ametiasutusi 
võitluses soolise diskrimineerimisega, 
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
suurendada ELi kodanike teadlikkust 
eespool nimetatud probleemide osas.

2. Instituudi üldisteks eesmärkideks on 
edendada naiste õigusi, panustada soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamisse ja 
tugevdada seda kõikides ühenduse 

tegevusvaldkondades ning seonduvates 
riiklikes tegevusvaldkondades, toetada 

soolist võrdõiguslikkust ja võitlust soolise 
diskrimineerimisega, edendades kõige 

uuenduslikumaid ja 
interdistsiplinaarsemaid lähenemisi, ning 

tõsta ühenduse kodanike teadlikkust 
nimetatud probleemidest.

Or. en
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Selgitus

Sellise ühenduse asutuse loomise kontekstis, mille eesmärgiks on sooline võrdõiguslikkus, on 
oluline meenutada, et tegelik sooga seotud probleem on naiste diskrimineerimine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 53
Artikkel 2

2. Instituudi üldisteks eesmärkideks on 
abistada ühenduse institutsioone, eelkõige 
komisjoni, ning liikmesriikide ametiasutusi 
võitluses soolise diskrimineerimisega, 
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
suurendada ELi kodanike teadlikkust 
eespool nimetatud probleemide osas.

2. Instituudi üldisteks eesmärkideks on 
abistada ühenduse institutsioone, eelkõige 
komisjoni, ning liikmesriikide ametiasutusi 
võitluses soolise diskrimineerimisega, 
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
arendada ELi kodanike teadlikkust soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustes.

Or. it

Selgitus

Instituudi eesmärkide hulka peaks kuuluma ka avalikkuse teadlikumaks muutmine soolise 
võrdõiguslikkuse poliitika osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 54
Artikli 3 lõike 1 punkt a

a) kogub, dokumenteerib, analüüsib ja 
levitab soolist võrdõiguslikkust käsitlevat 
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat 
teavet, mis hõlmab ka liikmesriikide, 
ühenduse institutsioonide, uurimiskeskuste, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate 
siseriiklike asutuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, asjaomaste kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
edastatud uurimustulemusi;

a) dokumenteerib, analüüsib ja annab
soolist võrdõiguslikkust ja soolist süsteemi
käsitlevat objektiivset, usaldusväärset ja 
võrreldavat teavet, mis hõlmab ka 
liikmesriikide, ühenduse institutsioonide, 
uurimiskeskuste, võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevate siseriiklike asutuste, 
valitsusväliste organisatsioonide, asjaomaste 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide edastatud 
uurimustulemusi;

Or. fi

Selgitus

Instituudi eesmärk peaks olema täiendada teadmisi, millel soolise võrdõiguslikkuse 
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edendamiseks tehtav töö põhineb. Eelkõige tuleb kooskõlastada teadmisi ja uurimistulemusi 
võrdõiguslikkuse kohta. Võrdõiguslikkusealaste teadmiste edukas kooskõlastamine ja 
haldamine võib säästa nii ressursse kui ka parandada tehtava töö kvaliteeti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 55
Artikli 3 lõike 1 punkt a

a) kogub, dokumenteerib, analüüsib ja 
levitab soolist võrdõiguslikkust käsitlevat 
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat 
teavet, mis hõlmab ka liikmesriikide, 
ühenduse institutsioonide, uurimiskeskuste, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate 
siseriiklike asutuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, asjaomaste kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
edastatud uurimustulemusi;

a) kogub, dokumenteerib, analüüsib ja 
levitab soolist võrdõiguslikkust käsitlevat 
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat 
teavet, mis hõlmab ka liikmesriikide, 
ühenduse institutsioonide, uurimiskeskuste, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate 
siseriiklike asutuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, asjaomaste kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
edastatud uurimustulemusi; juhib eespool 
nimetatud üksuste tähelepanu sektoritele, 
mida ei ole uuritud, ja paneb ette algatusi 
eesmärgiga täita lünki;

Or. it

Selgitus

Instituudi ülesannete hulka kuulub andmete kogumine ja analüüsimine. Selles valdkonnas 
tuleb erilist tähelepanu pöörata analüüside tegemisele sektorites, mida pole piisavalt uuritud 
või dokumenteeritud.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 56
Artikli 3 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) kogub, dokumenteerib ja analüüsib 
(nais- ja muude küsimustega tegelevate) 
ühenduse ja riiklike asutuste, ekspertide ja 
valitsusväliste organisatsioonide esindajate 
edastatud teavet, mis käsitleb soolist 
võrdõiguslikkust puudutavate ühenduse 
õigusaktide rakendamist liikmesriikides.

Or. el
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Selgitus

Soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tehtud edusammudest võimalikult tervikliku ja täpse 
pildi saamiseks on eriti oluline piisav teave selle kohta, kuidas on liikmesriikides rakendatud 
ühenduse õigusakte, mille eesmärk on soolise diskrimineerimise kõrvaldamine. Sellise teabe 
uurimine ja analüüs võimaldab teha kasulikke järeldusi olemasolevate meetmete tõhususe 
kohta ning täpsustada neid aspekte ja valdkondi, kus edusammud ei vasta veel ootustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker

Muudatusettepanek 57
Artikli 3 lõige 1 b

b) töötab välja meetodeid, mis parandavad 
Euroopa tasandil kogutud andmete 
võrreldavust, objektiivsust ja 
usaldusväärsust, kehtestades teavet 
ühtlustavaid kriteeriume;

b) teeb koostööd EUROSTATi ja kõigi 
asjaomaste asutustega, eesmärgiga töötada 
välja meetodeid, mis parandavad Euroopa 
tasandil kogutud andmete võrreldavust, 
objektiivsust ja usaldusväärsust, kehtestades 
teavet ühtlustavaid kriteeriume

Or. en

Selgitus

Koostöö Eurostati ja teiste asjaomaste asutustega (mitte üksnes statistikaasutustega) 
võimaldab instituudil vajadusel kasutada oma uurimistöös soospetsiifilist lähenemist.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 58
Artikli 3 lõige 1 b a (uus)

b a) arendab ja rakendab vertikaalse 
andmekogumise meetodeid sektorite kaupa, 
teabe võrdlevat analüüsi ja 
juhtumiuuringuid, eesmärgiga hinnata 
konkreetseid probleeme, mis kahe- või 
mitmekordse diskrimineerimise tõttu 
puudutavad teatud kategooriatesse 
kuuluvaid naisi (etnilised või 
usuvähemused, puudega jne)

Or. el
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Selgitus

Diskrimineerimine mõjutab eriti teatud kategooriatesse kuuluvaid naisi, näiteks vähemusi, 
puudega naisi ja vanemaid naisi. Neid puudutavat teavet kogudes tuleb sellega arvestada 
ning võtta meetmeid erimeetodite ja -vahendite väljatöötamiseks ning edendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 59
Artikli 3 lõike 1 punkt c

c) töötab välja, analüüsib ja hindab 
metodoloogilisi vahendeid, eesmärgiga 
toetada soolise võrdõiguslikkusega seotud 
küsimuste kaasamist ühenduse kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse;

c) töötab välja, analüüsib ja hindab 
metodoloogilisi vahendeid ning edendab 
nende kasutamist, eesmärgiga toetada 
soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimuste 
kaasamist ühenduse kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse, ja hindab nende 
tõhusust;

Or. it

Selgitus

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika ulatuslikumaks kaasamiseks ELi tegevusvaldkondadesse 
peab instituut edendama metodoloogilisi vahendeid ning eelkõige hindama nende tõhusust.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 60
Artikli 3 lõige 1 d

d) viib läbi uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopas;

d) korraldab ühenduse, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopas;·

Or. el

Selgitus

Tuleb selgitada võimalust keskenduda uuringutes ELi teatud piirkondadele, võttes arvesse 
käsitletavat probleemistikku ja konkreetseid vajadusi, ajendades seeläbi piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi astuma otsustavaid samme teadlikkuse tõstmiseks soolise 
võrdõiguslikkusega seotud küsimustes.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker

Muudatusettepanek 61
Artikli 3 lõige 1 d

d) viib läbi uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopas;

d) viib läbi uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse, soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise, soolist võrdõiguslikkust 
arvestava eelarve koostamise ja soolise 
mõju hindamise olukorra kohta Euroopas
ning eelkõige asjaomaste ühenduse ja 
riiklike poliitikavaldkondade teabe 
tõhususe kohta

Or. en

Selgitus

See ülesanne peaks olema kooskõlas instituudi eesmärgiga ja Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi väljundi lisaväärtusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 62
Artikli 3 lõike 1 punkt d

d) viib läbi uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopas;

d) viib läbi uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra ja 
võrdõiguslikkuse mõõtme ELi kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse ja 
eelarvemenetlusse kaasamise kohta, 
hinnates eelkõige asjaomase ühenduse ja 
riikliku poliitika tõhusust ning seda, kuidas 
asjaomane ühenduse poliitika ja riiklik 
poliitika naisi ja mehi mõjutab;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 63
Artikli 3 lõige 1 d

d) viib läbi uuringuid soolise d) viib läbi uuringuid soolise 
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võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopas; võrdõiguslikkuse olukorra ja muudel alustel 
diskrimineerimise kohta Euroopas

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 64
Artikli 3 lõike 1 punkt f

f) korraldab uurimistöö toetamiseks 
ekspertide kohtumisi;

f) korraldab ekspertide erikohtumisi
instituudi uurimistöö toetamiseks ja selle 
tagamiseks, et instituudi uurimistöö 
hõlmaks alati soolist aspekti;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 65
Artikli 3 lõike 1 punkt f

f) korraldab uurimistöö toetamiseks 
ekspertide kohtumisi;

f) korraldab ja soodustab uurimistöö 
toetamiseks ekspertide kohtumisi; 

Or. it

Selgitus

Teabevahetus ekspertide vahel on ülioluline ja seetõttu peaks instituut dialoogi ergutamiseks 
soodustama ekspertide kohtumiste korraldamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 66
Artikli 3 lõike 1 punkt g

g) korraldab Euroopa tasandil koos 
asjaomaste huvitatud pooltega konverentse, 
kampaaniaid, ümarlaudu, seminare ja 
kohtumisi;

g) korraldab Euroopa tasandil koos 
asjaomaste huvitatud pooltega konverentse, 
kampaaniaid, ümarlaudu, seminare ja 
kohtumisi, et tõsta meedia abil ELi 
kodanike teadlikkust võrdõiguslikkuse 
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küsimustes; kooskõlastab korraldatavate 
ürituste ajakava.

Or. fi

Selgitus

Avalik mõttevahetus soo ja võrdõiguslikkuse küsimustes mõjutab samuti võrdõiguslikkuse 
edendamist ning seetõttu on oluline koostöö meediaga. Instituudi ülesannete hulka peaks 
kuuluma uurimistulemuste avaldamine, võrdõiguslikkuse projektidest saadud teadmiste 
edastamine ning meedia levitatavale soo- ja võrdõiguslikkuse küsimusi puudutavale teabele 
tugeva põhja loomine teadmiste abil.
Vaja on koguda kokku teave Euroopa tasandil korraldatavate ürituste ja kampaaniate kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 67
Artikli 3 lõike 1 punkt g

g) korraldab Euroopa tasandil koos 
asjaomaste huvitatud pooltega konverentse, 
kampaaniaid, ümarlaudu, seminare ja 
kohtumisi;

g) korraldab ja soodustab Euroopa tasandil 
koos asjaomaste huvitatud pooltega 
konverentse, kampaaniaid, ümarlaudu, 
seminare ja kohtumisi;

Or. it

Selgitus

Teabevahetus on ülioluline ja seetõttu peaks instituut soodustama kohtumiste korraldamist 
Euroopa tasandil.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 68
Artikli 3 lõige 1 g a (uus)

g a) uurib praegu rakendatavaid soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikaid ja esitleb 
tulemusi, et rõhutada harmoonilise 
kooseksisteerimise ning meeste ja naiste 
tasakaalustatud osalemise vajadust

Or. el

Selgitus

Poliitikad, mille eesmärk on edendada meeste ja naiste harmoonilist kooseksisteerimist ja 
tasakaalustatud osalemist ühiskonnas, peaksid kuuluma instituudi prioriteetide hulka.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 69
Artikli 3 lõige 1 g b (uus)

g b) kogub süstemaatiliselt teavet naiste 
saavutuste kohta kõigil elualadel, esitleb 
tulemusi ning paneb ette selliste edulugude 
reklaamimiseks mõeldud ja neile 
tuginevaid poliitikaid ja algatusi

Or. el

Selgitus

Instituut peab naiste rolli tänapäeva ühiskonnas positiivsena kajastama.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 70
Artikli 3 lõige 1 g c (uus)

g c) arendab dialoogi ja koostööd 
valitsusväliste organisatsioonide ja võrdsete 
võimaluste teemaga tegelevate 
organisatsioonidega ning nendega seotud 
asutustega, kes tegutsevad riiklikul ja 
Euroopa tasandil aktiivselt 
võrdõiguslikkuse saavutamise nimel

Or. el

Selgitus

Instituudi ning valitsusväliste ja muude organisatsioonide vaheline koostöö peab lisaks 
artiklile 8 sisalduma ka instituudi ülesannete loetelus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 71
Artikli 3 lõike 1 punkt h

h) loob avalikkusele kättesaadavad 
dokumentatsiooniallikad.

h) loob avalikkusele kättesaadavad 
dokumentatsiooniallikad ja kutsub tööturu 
pooli üles neid allikaid asjaomaste 
olemasolevate dokumentidega täiendama.

Or. it

Selgitus

Tööturu pooled peaksid dokumentatsiooniallikaid oma dokumentidega täiendama.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 72
Artikli 3 lõike 1 punkt h a (uus)

h a) loob interaktiivse teenistuse, mis 
võimaldab soolise diskrimineerimise 
ohvritel teatada sellisest 
diskrimineerimisest Euroopa Liidus ja 
annab teemakohast teavet. 

Or. de

Selgitus

Eesmärk on tagada, et luuakse otsekanal avalikkuseni. Siiski ei peaks instituudi ülesannete 
hulka kuuluma sellise diskrimineerimise kõrvaldamisele kaasa aitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 73
Artikli 3 lõike 1 punkt h a (uus)

h a) levitab heade tavade näiteid.

Or. fi

Selgitus

See annab lisaväärtust riiklikul tasandil võrdõiguslikkuse edendamiseks tehtavale tööle.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 74
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Soolise võrdõiguslikkuse võrgustik

1. Et artikli 1 punktis d mainitud 
võrgustiku saaks luua võimalikult kiiresti 
ja tõhusalt, teeb instituut avatud 
pakkumiskutse, eesmärgiga koostada 
(instituudi enda kehtestatud kriteeriumide 
alusel) nimekiri keskustest, asutustest, 
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organisatsioonidest ja ekspertidest, kes 
tegelevad soolise võrdõiguslikkuse 
küsimustega ja soolise võrdõiguslikkuse 
teema kaasamisega kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse.
2. Haldusnõukogu kutsub lõikes 1 mainitud 
nimekirja lisamiseks välja valitud ja 
nimekirja kantud organisatsioone või 
üksikisikuid osalema võrgustiku tegevuses.

Or. it

Selgitus

Soolise võrdõiguslikkuse võrgustik hõlbustab teabevahetust. Tuleb tagada, et võrgustiku 
liikmetel on hea maine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 75
Artikkel 5

Instituudi sõltumatus
Instituut tegutseb siseriiklikest asutustest ja 
kodanikuühiskonnast sõltumatult ning ei 
sõltu ühenduse institutsioonidest.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Sisaldub artiklis 1.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 76
Artikkel 6

Õigus- ja teovõime
Instituut on juriidiline isik. Tal on kõigis 
liikmesriikides kõige ulatuslikum 
õigusaktidega juriidilisele isikule omistatav 
õigusvõime. Eelkõige võib instituut 
omandada ja võõrandada vallas- ja 
kinnisvara ning olla kohtus hagejaks või 
kostjaks.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Sisaldub artiklis 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 77
Artikli 8 lõige 1

1. Oma ülesannete täitmisel teeb instituut 
koostööd liikmesriikide organisatsioonidega, 
sealhulgas võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevate asutuste, uurimiskeskuste, 
valitsusväliste organisatsioonide, tööturu 
osapoolte ning vastavate Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil tegutsevate 
organisatsioonidega ning kolmandate 
riikidega.

1. Oma ülesannete täitmisel teeb instituut 
koostööd liikmesriikide organisatsioonidega, 
sealhulgas võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevate asutuste, uurimiskeskuste, 
ülikoolide, valitsusväliste organisatsioonide, 
tööturu osapoolte ning vastavate Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil tegutsevate 
organisatsioonidega ning kolmandate 
riikidega.

Or. it

Selgitus

Instituut peaks tegema koostööd ka ülikoolidega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 78
Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatavast esindajast, kuuest 
komisjoni poolt nimetatavast esindajast ning 
kolmest komisjoni poolt nimetatavast 
hääleõiguseta esindajast, kellest igaüks 
esindab üht järgmistest huvigruppidest:

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatavast esindajast, kuuest 
komisjoni poolt nimetatavast esindajast ning 
veel kolmest komisjoni poolt nimetatavast 
esindajast, kellest igaüks esindab üht 
järgmistest huvigruppidest:

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 79
Artikli 10 lõige 1

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatavast esindajast, kuuest 
komisjoni poolt nimetatavast esindajast ning 
kolmest komisjoni poolt nimetatavast 
hääleõiguseta esindajast, kellest igaüks 
esindab üht järgmistest huvigruppidest:

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatavast esindajast, kuuest 
komisjoni poolt nimetatavast esindajast ning 
kolmest nõukogu ja komisjoni poolt ühiselt
nimetatavast hääleõiguseta esindajast, kellest 
igaüks esindab üht järgmistest 
huvigruppidest:

Or. el

Selgitus

Kuna küsimus puudutab instituudi haldusnõukogu koosseisu, peab kolmel hääleõiguseta 
esindajal olema topeltmandaat ning seega tuleb need valida mõlema institutsiooni poolt 
ühiselt. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 80
Artikli 10 lõige 1 a

a) asjaomane ühenduse tasandil tegutsev 
valitsusväline organisatsioon, kellel on 
õigustatud huvi võidelda soolise 
diskrimineerimisega ning edendada soolist 

a) ühenduse tasandil tegutseva 
naisorganisatsiooni esindaja, kellel on 
õigustatud huvi võidelda soolise 
diskrimineerimisega ning edendada soolist 
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võrdõiguslikkust; võrdõiguslikkust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 81
Artikli 10 lõike 2 teine lõik

Komisjoni ja nõukogu eesmärk on tagada 
meeste ja naiste võrdne esindatus 
haldusnõukogus.

Nõukogusse peab kuuluma vähemalt 40% 
naisi ja 40% mehi.

Or. fi

Selgitus

Vajalik on tagada nii naiste kui meeste esindatus instituudi haldusnõukogus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 82
Artikli 10 lõike 2 teine lõik

Komisjoni ja nõukogu eesmärk on tagada 
meeste ja naiste võrdne esindatus 
haldusnõukogus.

Nõukogusse kuulub võrdne arv mehi ja 
naisi. 

Or. de

Selgitus

Võttes nõuetekohaselt arvesse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, peaks instituudi 
haldusnõukogusse kuuluma võrdne arv mehi ja naisi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 83
Artikli 10 lõige 3

3. Haldusnõukogu valib oma esimehe ja 
aseesimehe üheaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada.

3. Haldusnõukogu valib oma esimehe ja 
aseesimehe kahe ja poole aastaseks
ametiajaks, mida võib pikendada.

Or. it

Selgitus

Kaks ja pool aastat on sobivam ametiaeg, mis annab esimehele ja aseesimehele laiemad 
võimalused tegevuste käivitamiseks ja arendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 84
Artikli 10 lõige 7

7. Haldusnõukogu teeb otsused antud häälte 
absoluutse enamusega. Esimehel on otsustav 
hääl.

7. Haldusnõukogu teeb otsused antud häälte 
absoluutse enamusega. Esimehel ei ole 
otsustavat häält.

Or. fr

Selgitus

Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmisel peaks esimees olema nõukogu teiste liikmetega võrdne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 85
Artikli 10 lõige 11 a (uus)

11 a. Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
juhatus ja loodava Põhiõiguste Ameti 
juhatus kookõlastavad tegevuste kattumise 
vältimiseks oma tööprogrammid.

Or. nl
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Selgitus

Tegevuste kattumise vältimiseks peavad instituut ja loodav Põhiõiguste Amet oma töö 
kooskõlastama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 86
Artikli 12 lõige 1

1. Nõuandev kogu moodustatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses pädevate 
asutuste liikmetest, kusjuures iga liikmesriik 
määrab ühe esindaja ning komisjon nimetab 
kolm hääleõiguseta liiget, kes esindavad 
Euroopa tasandil tegutsevaid huvitatud
osapooli, nagu valitsusvälised 
organisatsioonid, kellel on õigustatud huvi 
võidelda soolise diskrimineerimisega ning 
edendada soolist võrdõiguslikkust, ning 
tööandjate ja töötajate organisatsioonid 
ühenduse tasandil. Esindajaid võib 
asendada samal ajal ametisse nimetatud 
asetäitjatega.

1. Nõuandev kogu moodustatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses pädevate 
asutuste liikmetest, kusjuures iga liikmesriik 
määrab kaks esindajat, sealhulgas üks 
valitsusväliste organisatsioonide esindaja, 
kellel on õigustatud huvi võidelda soolise 
diskrimineerimisega ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust.

Or. it

Selgitus

Valitsusvälised organisatsioonid peavad aktiivselt osalema nõuandva kogu tegevuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 87
Artikli 12 lõige 1

1. Nõuandev kogu moodustatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses pädevate 
asutuste liikmetest, kusjuures iga liikmesriik 
määrab ühe esindaja ning komisjon nimetab 
kolm hääleõiguseta liiget, kes esindavad 
Euroopa tasandil tegutsevaid huvitatud 
osapooli, nagu valitsusvälised 
organisatsioonid, kellel on õigustatud huvi 

1. Nõuandev kogu moodustatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses pädevate 
asutuste liikmetest, kusjuures iga liikmesriik 
määrab ühe esindaja ning komisjon nimetab 
kolm hääleõiguseta liiget, kes esindavad 
huvitatud osapooli, nagu valitsusvälised 
organisatsioonid, kellel on õigustatud huvi 
võidelda soolise diskrimineerimisega ning 
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võidelda soolise diskrimineerimisega ning 
edendada soolist võrdõiguslikkust, ning 
tööandjate ja töötajate organisatsioonid 
ühenduse tasandil. Esindajaid võib 
asendada samal ajal ametisse nimetatud 
asetäitjatega.

edendada soolist võrdõiguslikkust, ning 
tööandjate ja töötajate organisatsioonid. 
Esindajaid võib asendada samal ajal 
ametisse nimetatud asetäitjatega.

Or. el

Selgitus

Kuna haldusnõukogus on esindatud ühenduse tasandil tegutsevad valitsusvälised 
organisatsioonid ning tööandjate ja töövõtjate organisatsioonid, tuleb tagada, et 
nõuandvasse kogusse oleks kaasatud teisi organisatsioone, kes osalevad küll aktiivselt 
poliitika kujundamises Euroopa tasandil, kuid kelle kogemused on saadud kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker

Muudatusettepanek 88
Artikli 12 lõike 4 punkt 1 a (uus)

Nõuandev kogu toetab direktorit instituudi 
iga-aastase ja keskmise tähtajaga 
tööprogrammide koostamisel ning valvab 
instituudi tegevuse järele

Or. en

Selgitus

Nõuandva kogu tegevus tuleks ümber suunata ning see peaks ennetavalt sekkuma Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi tegevusse.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 89
Artikli 19 lõige 1

1. Instituut on avatud osalemiseks riikidele, 
kes on sõlminud kokkulepped Euroopa 
Ühendusega, mille alusel nad kohustuvad 
vastu võtma ning kohaldama ühenduse 
õigusakte käesoleva määrusega 

1. Instituut on avatud osalemiseks riikidele, 
kes on sõlminud kokkulepped Euroopa 
Ühendusega, mille alusel nad kohustuvad 
vastu võtma ning kohaldama ühenduse 
õigusakte käesoleva määrusega 
reguleeritavas valdkonnas, näiteks 
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reguleeritavas valdkonnas. küsimustes, mis puudutavad naistevastast 
vägivalda, naiste suguelundite 
moonutamist, inimkaubandust, konfliktide 
lahendamist ning naiste osalemist tööturul 
ja sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises
otsustamisprotsessis. 

Or. sv
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Instituut alustab tegevust kaheteistkümne 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Instituut alustab tegevust niipea kui 
võimalik, kuid mitte hiljem kui
kaheteistkümne kuu möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse seda, et käivitamisetapp on instituudi edukust silmas pidades määrava 
tähtsusega, ei tohi instituudi asukoha määramine tekitada viivitust tegevuse alustamisel.


