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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 40
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Komissiolle tehdyssä 
toteutettavuustutkimuksessa katsottiin, että 
Euroopan tasa-arvoinstituutti voisi selkeästi 
ottaa toteuttaakseen joitakin sellaisia 
tehtäviä, joita toiminnassa olevat laitokset 
eivät nykyisellään hoida; erityisesti 
mainittiin tutkimustietojen koordinointi, 
keskittäminen ja levittäminen, miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon tuominen 
paremmin esille sekä välineiden 
kehittäminen tasa-arvonäkökohtien 
liittämiseksi paremmin osaksi kaikkea 
yhteisön politiikkaa.

(7) Komissiolle tehdyssä 
toteutettavuustutkimuksessa katsottiin, että 
Euroopan tasa-arvoinstituutti voisi selkeästi 
ottaa toteuttaakseen joitakin sellaisia 
tehtäviä, joita toiminnassa olevat laitokset 
eivät nykyisellään hoida; erityisesti 
mainittiin tutkimustietojen koordinointi, 
keskittäminen ja levittäminen, miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon tuominen 
paremmin esille, tasa-arvonäkökohtien 
korostaminen sekä välineiden kehittäminen 
tasa-arvonäkökohtien liittämiseksi paremmin 
osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa.

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 41
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Objektiivisten, luotettavien ja 
vertailukelpoisten tietojen kerääminen, 
analysointi ja levittäminen miesten ja naisten 
välisestä tasa-arvosta, asianmukaisten 
välineiden kehittäminen 
sukupuolinäkökohdan liittämiseksi osaksi 
kaikkea politiikkaa, vuoropuhelun 
edistäminen sidosryhmien kesken ja EU:n 
kansalaisten tietoisuuden lisääminen ovat 
tarpeen, jotta yhteisö voisi tehokkaasti 
edistää sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää 
politiikkaa, erityisesti laajentuneessa 
unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista 
perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka 
avustaisi yhteisön toimielimiä ja 
jäsenvaltioita täyttämällä edellä mainitut 
tehtävät.

(10) Objektiivisten, luotettavien ja 
vertailukelpoisten tietojen kerääminen, 
analysointi ja levittäminen miesten ja naisten 
välisestä tasa-arvosta, asianmukaisten 
välineiden kehittäminen kaikenlaisen 
sukupuolisen syrjinnän torjumiseksi ja 
sukupuolinäkökohdan liittämiseksi osaksi 
kaikkea politiikkaa, vuoropuhelun 
edistäminen sidosryhmien kesken ja EU:n 
kansalaisten tietoisuuden lisääminen ovat 
tarpeen, jotta yhteisö voisi tehokkaasti 
edistää sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää 
politiikkaa, erityisesti laajentuneessa 
unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista 
perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka 
avustaisi yhteisön toimielimiä ja 
jäsenvaltioita täyttämällä edellä mainitut 
tehtävät.

Or. el

Perustelu

Tietojen keräämisessä ja tarkastelemisessa pitäisi olla keskeistä pääasiassa sukupuolen 
perusteella harjoitetun syrjinnän lopettaminen, missä sitä esiintyykin (työpaikalla, 
palveluiden saannissa, päätöksentekopaikalla, jne.). Tämä on välttämätöntä toisen vaiheen 
saavuttamisessa. Päämäärä on sukupuoliulottuvuuden sisällyttäminen kaikille politiikan 
aloille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 42
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Objektiivisten, luotettavien ja 
vertailukelpoisten tietojen kerääminen, 
analysointi ja levittäminen miesten ja naisten 
välisestä tasa-arvosta, asianmukaisten 
välineiden kehittäminen 
sukupuolinäkökohdan liittämiseksi osaksi 

(10) Objektiivisten, luotettavien ja 
vertailukelpoisten tietojen dokumentointi, 
analysointi ja levittäminen miesten ja naisten 
välisestä tasa-arvosta ja 
sukupuolijärjestelmästä, asianmukaisten 
välineiden kehittäminen 
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kaikkea politiikkaa, vuoropuhelun 
edistäminen sidosryhmien kesken ja EU:n 
kansalaisten tietoisuuden lisääminen ovat 
tarpeen, jotta yhteisö voisi tehokkaasti 
edistää sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää 
politiikkaa, erityisesti laajentuneessa 
unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista 
perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka 
avustaisi yhteisön toimielimiä ja 
jäsenvaltioita täyttämällä edellä mainitut 
tehtävät.

sukupuolinäkökohdan liittämiseksi osaksi 
kaikkea politiikkaa, vuoropuhelun 
edistäminen sidosryhmien kesken ja EU:n 
kansalaisten tietoisuuden lisääminen ovat 
tarpeen, jotta yhteisö voisi tehokkaasti 
edistää sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää 
politiikkaa, erityisesti laajentuneessa 
unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista 
perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka 
avustaisi yhteisön toimielimiä ja 
jäsenvaltioita täyttämällä edellä mainitut 
tehtävät.

Or. fi

Perustelu

Instituutin tavoitteena tulee olla tasa-arvoa koskevan tutkimustoiminnan ja tutkimustulosten 
hyödyntäminen tehokkaammin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 43
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Sukupuolten välistä tasa-arvoa ei 
voida saavuttaa pelkästään syrjinnän 
vastaisella politiikalla, vaan tarvitaan 
harmonista rinnakkaiseloa sekä toimia, 
joilla edistetään miesten ja naisten 
tasapainoista osallistumista yhteiskuntaan. 
Tämän päämäärän saavuttamisen olisi 
kuuluttava instituutin tehtäviin.

Or. el

Perustelu

Instituutin painopistealueina olisi oltava politiikat, joilla pyritään edistämään miesten ja 
naisten harmonista rinnakkaiseloa sekä tasapainoista osallistumista yhteiskuntaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 44
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
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(10 b) Naisten saavutusten korostaminen 
kaikilla yhteiskunnallisilla aloilla on 
nykyään tärkeää positiivisen esimerkin 
tarjoamisessa kaikille naisille. Tämän olisi 
kuuluttava myös instituutin tehtäviin.

Or. el

Perustelu

Instituutin on pyrittävä edistämään myönteistä kuvaa naisten roolista nykypäivän 
yhteiskunnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 45
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Päällekkäisyyksien välttämiseksi 
instituutin on työskenneltävä 
mahdollisimman tiiviisti kaikkien yhteisön 
ohjelmien ja elinten ja erityisesti Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön, 
Euroopan työturvallisuus- ja 
työterveysviraston, Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen ja 
mahdollisen tulevan perusoikeuksien 
viraston kanssa.

(12) Instituutin ja yhteisön ohjelmien ja 
elinten ja erityisesti Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön, Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysviraston, 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen ja mahdollisen tulevan 
perusoikeuksien viraston olisi täydennettävä 
toimintojaan tiiviillä yhteistyöllä. 

Or. fi

Perustelu

Tasa-arvoasioiden valtavirtaistaminen edellyttää instituutin ja muiden yhteisön virastojen 
toimintojen täydentävyyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 46
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Instituutti rakentaa yhteistyötä ja 
vuoropuhelua valtioista riippumattomien 
järjestöjen ja tasa-arvoelimien sekä 
kansallisella, Euroopan ja kolmansien 
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maiden tasolla aktiivisesti tasa-arvoa 
edistävien muiden toimijoiden kanssa.

Or. el

Perustelu

Tarkistus on tarpeellinen yhdenmukaisuuden kanssa, sillä nämä säännökset sisältyvät 
asetusehdotuksen 8 ja 19 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 47
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Perustamissopimuksen 3 artiklan
mukaisesti on aiheellista huolehtia siitä, että 
edistetään naisten ja miesten tasapuolista 
edustusta hallintoneuvoston kokoonpanossa.

(13) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti on aiheellista varmistaa naisten 
ja miesten tasapuolinen edustus
hallintoneuvoston kokoonpanossa ja pyrkiä 
aikaansaamaan sukupuolten tasaväkinen 
edustus.

Or. de

Perustelu

Jotta naisten ja miesten tasa-arvon periaate tulisi otetuksi asianmukaisesti huomioon, 
instituutin hallintoneuvostossa pitäisi olla yhtä paljon naisia ja miehiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 48
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti on aiheellista huolehtia siitä, että 
edistetään naisten ja miesten tasapuolista 
edustusta hallintoneuvoston kokoonpanossa.

(13) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti on aiheellista huolehtia siitä, että 
edistetään naisten ja miesten tasapuolista 
edustusta hallintoneuvoston kokoonpanossa. 
Sekä naisia että miehiä olisi kumpiakin 
oltava vähintään 40 prosenttia 
hallintoneuvoston kokoonpanosta.

Or. fi
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Perustelu

Niin naisten kuin miestenkin edustus instituutin hallintoneuvostossa on turvattava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 49
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Tasa-arvoinstituutin pääasiallisena 
tavoitteena pitäisi olla 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevien 
tietojen ja kokemusten vaihto EU:n tasolla. 
Tasa-arvoinstituutilla pitäisi olla myös 
tehtävä muunlaista syrjintää koskevien 
tietojen ja kokemusten vaihdossa muun 
muassa EU:n tilannetta koskevia 
tutkimuksia suorittamalla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 50
1 artiklan otsikko (uusi) 

Määritelmä

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 51
1 artikla

Perustetaan Euroopan tasa-arvoinstituutti 
(jäljempänä ’instituutti’).

Perustetaan Euroopan tasa-arvoinstituutti 
(jäljempänä ’instituutti’), joka hoitaa 
tehtävänsä kansallisista viranomaisista ja 
kansalaisyhteiskunnasta riippumattomasti 
ja on itsenäinen yhteisön toimielimiin 
nähden.

Instituutti on oikeushenkilö. Sillä on 
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kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen 
lainsäädännön mukaan oikeushenkilöillä 
oleva oikeuskelpoisuus. Erityisesti se voi 
hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta sekä olla asianosaisena 
oikeudenkäynneissä.

Or. es

Perustelu

Täydennetään 1 artiklaa 5 ja 6 artiklan sisällöllä ja samalla selkeytetään asetusta, koska 
artiklojen määrä vähenee.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner ja Amalia Sartori

Tarkistus 52
2 artikla

Instituutin yleistavoitteena on avustaa 
yhteisön toimielimiä ja erityisesti komissiota 
sekä jäsenvaltioiden viranomaisia 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjunnassa ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä ja tämänkaltaisten asioiden 
tuomisessa paremmin EU:n kansalaisten 
tietoisuuteen.

2. Instituutin yleistavoitteena on edistää 
naisten oikeuksia, tukea ja tehostaa 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
kaikissa yhteisön toimissa ja niistä 
johtuvissa kansallisissa toimissa, edistää 
sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän torjuntaa 
innovatiivisimpia monialaisia 
lähestymistapoja noudattamalla ja tuoda 
tämänkaltaisia asioita paremmin EU:n 
kansalaisten tietoisuuteen.

Or. en

Perustelu

Yhteisön sukupuolten tasa-arvoa koskevan instituution luomisessa on välttämätöntä ottaa 
huomioon, että tämänhetkinen sukupuolikysymyksiä koskeva ongelma on naisia vastaan 
kohdistuva syrjintä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 53
2 artikla

Instituutin yleistavoitteena on avustaa Instituutin yleistavoitteena on avustaa 
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yhteisön toimielimiä ja erityisesti komissiota 
sekä jäsenvaltioiden viranomaisia 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjunnassa ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä ja tämänkaltaisten asioiden 
tuomisessa paremmin EU:n kansalaisten 
tietoisuuteen.

yhteisön toimielimiä ja erityisesti komissiota 
sekä jäsenvaltioiden viranomaisia 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjunnassa ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä ja kehittää EU:n kansalaisten 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvissä asioissa.

Or. it

Perustelu

Instituutin tavoitteisiin on kuuluttava myös kansalaisten tietoisuuden lisääminen tasa-
arvopolitiikkaan liittyvissä asioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 54
3 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kerättävä, tallennettava, analysoitava ja 
levitettävä objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja sukupuolten tasa-
arvosta, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, 
yhteisön toimielinten, tutkimuskeskusten, 
kansallisten tasa-arvoelinten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, asian kannalta 
merkityksellisten kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen sille tiedoksi 
antamat tutkimustulokset

a) dokumentoitava, analysoitava ja 
tarjottava objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja sukupuolten tasa-
arvosta ja sukupuolijärjestelmästä, mukaan 
luettuina jäsenvaltioiden, yhteisön 
toimielinten, tutkimuskeskusten, kansallisten 
tasa-arvoelinten, valtiosta riippumattomien 
järjestöjen, asian kannalta merkityksellisten 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen sille tiedoksi antamat 
tutkimustulokset

Or. fi

Perustelu

Instituutin tavoitteena tulee olla tasa-arvontyön tietopohjan edistäminen. On tarvetta 
ensisijaisesti koordinoida tasa-arvo- ja tutkimustietoa. Hyvin toteutettuna tasa-arvotiedon 
koordinointi ja hallinta voi merkitä sekä resurssien säästöä ja toiminnan laadullista 
parantamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 55
3 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kerättävä, tallennettava, analysoitava ja a) kerättävä, tallennettava, analysoitava ja 
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levitettävä objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja sukupuolten tasa-
arvosta, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, 
yhteisön toimielinten, tutkimuskeskusten, 
kansallisten tasa-arvoelinten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, asian kannalta 
merkityksellisten kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen sille tiedoksi 
antamat tutkimustulokset

levitettävä objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja sukupuolten tasa-
arvosta, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, 
yhteisön toimielinten, tutkimuskeskusten, 
kansallisten tasa-arvoelinten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, asian kannalta 
merkityksellisten kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen sille tiedoksi 
antamat tutkimustulokset, sekä osoitettava 
edellä mainituille toimijoille alat, joista ei 
ole tehty tutkimusta, ja tehtävä aloitteita 
puutteiden korjaamiseksi

Or. it

Perustelu

Instituutin tehtävänä on kerätä tietoja ja tehdä analyysejä. Kyseisessä toiminnassa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota analyysien tekemiseen aloilla, joista on tehty vähän 
tutkimusta tai joista on tarjolla vähän lähdeaineistoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 56
3 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) kerättävä, tallennettava ja analysoitava 
yhteisön toimielimiltä, kansallisilta elimiltä 
ja valtioista riippumattomien järjestöjen 
asiantuntijoilta ja edustajilta saamiaan 
tietoja sukupuolten välistä tasa-arvoa 
koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanosta yhteisön jäsenvaltioissa

Or. el

Perustelu

Mahdollisimman täydellisen ja selkeän kuvan saamiseksi sukupuolten välisen tasa-arvon 
alalla on erityisen tärkeää, että saadaan riittävää tietoa, miten sukupuolisen syrjinnän 
poistamista koskevaa yhteisön lainsäädäntöä pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Näiden 
tietojen tarkastelusta ja analyysistä voidaan tehdä hyödyllisiä olemassa olevien toimien 
tehokkuutta koskevia päätelmiä sekä kiinnittää huomiota näkökohtiin ja aloihin, joilla 
edistyminen on toivottua hitaampaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker

Tarkistus 57
3 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) kehitettävä menetelmiä tietojen 
vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja 
luotettavuuden parantamiseksi Euroopan 
tasolla asettamalla kriteerit, joilla 
parannetaan tietojen yhtenäisyyttä

b) tehtävä yhteistyötä EUROSTATin ja 
kaikkien asiamukaisten virastojen kanssa, 
jotta kehitetään menetelmiä tietojen 
vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja 
luotettavuuden parantamiseksi Euroopan 
tasolla asettamalla kriteerit, joilla 
parannetaan tietojen yhtenäisyyttä

Or. en

Perustelu

Yhteistyö EUROSTATin ja muiden asianmukaisten elinten kanssa (laajemmin kuin 
tilastotieteellistä tutkimusta tekevien virastojen kanssa) auttaa instituuttia mukauttamaan 
tarvittaessa tutkimustaan sukupuolinäkökulmaa koskevalla lähestymistavalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 58
3 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) kehitettävä ja sovellettava vertikaalista 
tietojenkeräämistä koskevia menetelmiä 
aloittain ja vertailevaa analyysia tiedoista 
sekä tapaustutkimuksista, jotta 
tarkastellaan kaksin- tai moninkertaisesta 
syrjinnästä (etniseen tai uskonnolliseen 
vähemmistöön kuulumisen, 
vammaisuuden, jne. perusteella) kärsivien 
tiettyjen naisryhmien erityisongelmia

Or. el

Perustelu

Tietyt naisryhmät, kuten vähemmistöryhmiin kuuluvat, vammaiset tai ikääntyneet naiset 
joutuvat erityisesti syrjinnän kohteeksi. Asia on otettava huomioon heitä koskevien tietojen 
keräämisessä. Tarvitaan toimia erityismenetelmien ja resurssien kehittämiseksi ja 
edistämiseksi. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 59
3 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) kehitettävä, analysoitava ja arvioitava 
menetelmiä, jotta voitaisiin tukea tasa-
arvonäkökohdan sisällyttämistä osaksi 
kaikkea yhteisön politiikkaa

c) kehitettävä, analysoitava ja arvioitava 
menetelmiä ja edistettävä niiden käyttöä, 
jotta voitaisiin tukea tasa-arvonäkökohdan 
sisällyttämistä osaksi kaikkea yhteisön 
politiikkaa, ja varmistettava niiden 
tehokkuus

Or. it

Perustelu

Jotta tasa-arvopolitiikka voitaisiin sisällyttää osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa, on tärkeää, 
että instituutti edistää menetelmiä ja myös arvioi niiden tehokkuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 60
3 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta

d) toteutettava selvityksiä yhteisön tasolla 
sekä kansallisella ja alueellisella tasolla 
Euroopan tasa-arvotilanteesta

Or. el

Perustelu

On ilmaistava selkeästi mahdollisuus keskittyä asiayhteydestä sekä erityistarpeista riippuen 
tiettyihin EU:n alueisiin. Alueellisia ja paikallisviranomaisia kehotetaan siten toimimaan 
päättäväisesti tiedon levityksessä sukupuolten tasa-arvoa koskevista aiheista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker

Tarkistus 61
3 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta, sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisesta, 
sukupuolinäkökulmaan perustuvasta 
budjetoinnista sekä sukupuolivaikutusten 
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arvioinnista ja valvonnasta sekä valvottava 
erityisesti yhteisön ja kansallisten 
asianmukaisten toimintalinjojen 
tehokkuutta. 

Or. en

Perustelu

Tämän tehtävän pitäisi olla instituutin päämäärien mukainen, ja se luo lisäarvoa instituutin 
tekemille selvityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 62
3 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta

d) toteutettava selvityksiä tasa-
arvotilanteesta, tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta ja tasa-arvoasioiden 
huomioimisesta Euroopan unionin 
talousarvioiden laadinnassa, erityisesti 
yhteisön ja jäsenvaltioiden tämän alan 
toimien tehokkuudesta sekä siitä, miten 
yhteisön ja jäsenvaltioiden tämän alan 
toimet vaikuttavat naisiin ja miehiin

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 63
3 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta sekä muihin syihin 
perustuvasta syrjinnästä 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 64
3 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) järjestettävä asiantuntijakokouksia 
tutkimustyön tueksi

f) järjestettävä erityisiä 
asiantuntijakokouksia instituutin 
tutkimustyön tueksi sekä sen 
varmistamiseksi, että tasa-arvonäkökohdat 
sisällytetään aina sen tutkimustyöhön

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 65
3 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) järjestettävä asiantuntijakokouksia 
tutkimustyön tueksi

f) järjestettävä ja edistettävä 
asiantuntijakokouksia tutkimustyön tueksi

Or. it

Perustelu

Asiantuntijoiden välinen tietojenvaihto on erittäin tärkeää, ja näin ollen instituutin on 
edistettävä asiantuntijakokouksien järjestämistä vuoropuhelun kehittämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 66
3 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) järjestettävä asiaan liittyvien 
sidosryhmien kanssa konferensseja, 
kampanjoita, keskustelutilaisuuksia, 
seminaareja ja kokouksia Euroopan tasolla

g) järjestettävä asiaan liittyvien 
sidosryhmien kanssa konferensseja, 
kampanjoita, keskustelutilaisuuksia, 
seminaareja ja kokouksia Euroopan tasolla 
unionin kansalaisten tasa-arvotietoisuuden 
lisäämiseksi hyödyntäen mediaa sekä 
koordinoitava tapahtumakalenteria 
järjestettävistä tilaisuuksista

Or. fi
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Perustelu

Yleinen keskustelu sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista vaikuttaa myös tasa-arvon 
edistymiseen ja siksi media on oleellinen yhteistyökumppani. Tutkimuksen popularisointi, 
tasa-arvohankkeiden synnyttämän tiedon välitys ja pyrkimys luoda hyvä tietopohja median 
välittämälle sukupuoli- ja tasa-arvotiedolle tulisivat olla instituutin tehtäviä.

Tarvitaan kootusti tietoa Euroopan tasolla järjestettävistä tilaisuuksista ja kampanjoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 67
3 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) järjestettävä asiaan liittyvien 
sidosryhmien kanssa konferensseja, 
kampanjoita, keskustelutilaisuuksia, 
seminaareja ja kokouksia Euroopan tasolla

g) järjestettävä ja edistettävä asiaan 
liittyvien sidosryhmien kanssa 
konferensseja, kampanjoita, 
keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja 
kokouksia Euroopan tasolla

Or. it

Perustelu

Tietojenvaihto on erittäin tärkeää, ja näin ollen instituutin on edistettävä tapaamisten
järjestämistä Euroopan tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 68
3 artiklan 1 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) tarkasteltava tällä hetkellä sovellettavia 
sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevia 
politiikkoja sekä esitettävä niiden tulokset, 
jotta tuodaan selkeästi esille harmonista 
yhteiseloa sekä miesten ja naisten 
tasapuolista osallistumista koskevat tarpeet

Or. el

Perustelu

Instituutin painopistealueina olisi oltava politiikat, joilla pyritään edistämään miesten ja 
naisten harmonista rinnakkaiseloa sekä tasapainoista osallistumista yhteiskuntaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 69
3 artiklan 1 kohdan g b alakohta (uusi)

g b) kerättävä järjestelmällisesti tietoa 
naisten saavutuksista kaikilla aloilla, 
esitettävä tulokset ja ehdotettava 
politiikkoja ja aloitteita, joilla pyritään 
levittämään tietoa sekä jatkamaan 
menestystarinaa

Or. el

Perustelu

Instituutin on pyrittävä edistämään myönteistä kuvaa naisten roolista nykypäivän 
yhteiskunnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 70
3 artiklan 1 kohdan g c alakohta (uusi)

g c) rakennettava vuoropuhelua ja 
yhteistyötä valtioista riippumattomien 
järjestöjen ja tasa-arvoelinten sekä 
kansallisella, Euroopan ja kolmansien 
maiden tasolla aktiivisesti tasa-arvoa 
edistävien muiden toimijoiden kanssa

Or. el

Perustelu

Instituutin ja valtioista riippumattomien järjestöjen sekä muiden toimijoiden välinen yhteistyö 
kuuluu instituutin tehtäväluetteloon sekä 8 artiklan säännöksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 71
3 artiklan 1 kohdan h alakohta
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h) perustettava yleisölle avoin 
lähdeaineistokokoelma.

h) perustettava yleisölle avoin 
lähdeaineistokokoelma ja pyydettävä 
asianomaisia työmarkkinaosapuolia 
antamaan kokoelmaan kaikki olemassa 
oleva, kyseistä alaa koskeva 
lähdeaineistonsa.

Or. it

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten pitäisi antaa oma lähdeaineistonsa kyseiseen kokoelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 72
3 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) perustettava interaktiivinen yksikkö, 
jonka ansiosta sukupuolisyrjinnän uhrit 
voivat raportoida tällaisesta syrjinnästä 
Euroopan unionissa ja joka voi antaa asiaa 
koskevia tietoja

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että yleisöä varten perustetaan suora kanava. 
Instituutin tehtäviin ei kuitenkaan pitäisi kuulua tällaisen syrjinnän poistamisen edistäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 73
3 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) Levitettävä esimerkkejä hyvistä 
käytänteistä.

Or. fi

Perustelu

Tuottaa lisäarvoa kansallisella tasolla tehdylle tasa-arvotyölle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 74
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Tasa-arvoverkosto

1. Jotta 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu verkosto voidaan perustaa 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, 
instituutti tekee julkisen tarjouspyynnön 
laatiakseen luettelon tasa-arvoasioita ja 
tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevistä 
keskuksista, elimistä, järjestöistä ja 
asiantuntijoista.
2. Hallintoneuvosto kutsuu 1 kohdassa 
mainitun luettelon perusteella järjestöjä tai 
yksityishenkilöitä osallistumaan verkoston 
toimintaan.

Or. it

Perustelu

Tasa-arvoverkosto edistää tietojenvaihtoa. Verkostoon kuuluvien kumppanien laatu on 
välttämätöntä varmistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 75
5 artikla

5 artikla Poistetaan.
Instituutin riippumattomuus

Instituutti hoitaa tehtävänsä kansallisista 
viranomaisista ja kansalaisyhteiskunnasta 
riippumattomasti ja on itsenäinen yhteisön 
toimielimiin nähden.

Or. es

Perustelu

Teksti on sisällytetty 1 artiklaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 76
6 artikla

6 artikla Poistetaan.
Oikeushenkilöys ja oikeuskelpoisuus

Instituutti on oikeushenkilö. Sillä on 
kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen 
lainsäädännön mukaan oikeushenkilöillä 
oleva oikeuskelpoisuus. Erityisesti se voi 
hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta sekä olla asianosaisena 
oikeudenkäynneissä.

Or. es

Perustelu

Teksti on sisällytetty 1 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 77
8 artiklan 1 kohta

1. Tehtäviensä suorittamisen edistämiseksi 
instituutin on toimittava yhteistyössä 
jäsenvaltioissa toimivien organisaatioiden 
kanssa, esimerkkeinä tasa-arvoelimet, 
tutkimuskeskukset, valtiosta riippumattomat 
järjestöt ja työmarkkinaosapuolet, sekä 
asiaan liittyvien Euroopan laajuisten tai 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden kanssa.

1. Tehtäviensä suorittamisen edistämiseksi 
instituutin on toimittava yhteistyössä 
jäsenvaltioissa toimivien organisaatioiden 
kanssa, esimerkkeinä tasa-arvoelimet, 
tutkimuskeskukset, yliopistot, valtiosta 
riippumattomat järjestöt ja 
työmarkkinaosapuolet, sekä asiaan liittyvien 
Euroopan laajuisten tai kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
kanssa.

Or. it

Perustelu

Instituutin pitää tehdä yhteistyötä myös yliopistojen kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 78
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Hallintoneuvostossa on kuusi neuvoston 
nimittämää ja kuusi komission nimittämää 
jäsentä sekä kolme komission nimittämää 
jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta ja joista 
kukin edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:

1. Hallintoneuvostossa on kuusi neuvoston 
nimittämää ja kuusi komission nimittämää 
jäsentä sekä lisäksi kolme komission 
nimittämää jäsentä, joista kukin edustaa yhtä 
seuraavista ryhmistä:

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 79
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Hallintoneuvostossa on kuusi neuvoston 
nimittämää ja kuusi komission nimittämää 
jäsentä sekä kolme komission nimittämää 
jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta ja joista 
kukin edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:

1. Hallintoneuvostossa on kuusi neuvoston 
nimittämää ja kuusi komission nimittämää 
jäsentä sekä kolme neuvoston ja komission 
yhdessä nimittämää jäsentä, joilla ei ole 
äänioikeutta ja joista kukin edustaa yhtä 
seuraavista ryhmistä:

Or. el

Perustelu

On kyse instituutin hallintoneuvoston kokoonpanosta, joten kolmella jäsenellä, joilla ei ole 
äänioikeutta, on oltava kummankin toimielimen vahvistama legitimiteetti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Tarkistus 80
10 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) asianmukainen valtiosta riippumaton
yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on 
oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 

a) edustaja yhteisön tasolla toimivasta 
naisjärjestöstä, jolla on oikeutettua etua 
myötävaikuttaa sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen ja sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen
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edistämiseen

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 81
10 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Komissio ja neuvosto pyrkivät saamaan 
hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti 
naisia ja miehiä.

Sekä naisia että miehiä on kumpiakin 
oltava vähintään 40 prosenttia 
hallintoneuvoston kokoonpanosta.

Or. fi

Perustelu

Niin naisten kuin miestenkin edustus instituutin hallintoneuvostossa on turvattava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 82
10 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Komissio ja neuvosto pyrkivät saamaan 
hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti
naisia ja miehiä.

Hallintoneuvostossa on oltava yhtä paljon
naisia ja miehiä.

Or. de

Perustelu

Jotta naisten ja miesten tasa-arvon periaate tulisi otetuksi asianmukaisesti huomioon, 
instituutin hallintoneuvostossa pitäisi olla yhtä paljon naisia ja miehiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 83
10 artiklan 3 kohta

3. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa 
vuoden mittaiseksi kaudeksi, joka voidaan 
uusia.

3. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa 
kahden ja puolen vuoden mittaiseksi 
kaudeksi, joka voidaan uusia.
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Or. it

Perustelu

Kaksi ja puoli vuotta on sopivampi aika, koska silloin puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohtajalla olisi paremmat mahdollisuudet käynnistää ja kehittää toimintoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 84
10 artiklan 7 kohta

7. Hallintoneuvoston päätökset tehdään 
ehdottomalla enemmistöllä annetuista 
äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee 
äänestyksen.

7. Hallintoneuvoston päätökset tehdään 
ehdottomalla enemmistöllä annetuista 
äänistä. Puheenjohtajan ääni ei ratkaise 
äänestystä.

Or. fr

Perustelu

Kun on kyse hallintoneuvostossa tapahtuvasta päätöksenteosta, puheenjohtajan pitäisi olla 
tasavertaisessa asemassa muiden hallintoneuvoston jäsenten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 85
10 artiklan 11 a kohta (uusi)

11 a. Tasa-arvoinstituutin ja mahdollisesti 
perustettavan perusoikeusviraston 
hallintoneuvostot koordinoivat 
työohjelmiaan päällekkäisyyksien 
estämiseksi.

Or. nl

Perustelu

Instituutin ja mahdollisesti perustettavan perusoikeusviraston on koordinoitava toimintaansa 
päällekkäisyyksien estämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 86
12 artiklan 1 kohta

1. Neuvoa-antavassa ryhmässä on jäsenenä 
yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen
tasa-arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä sekä kolme 
komission nimittämää jäsentä, joilla ei ole 
äänioikeutta ja jotka edustavat valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kaltaisia 
Euroopan tason asianomaisia osapuolia, 
joilla on oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen, sekä yhteisön tason 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä. Jäseniä 
voivat edustaa varajäsenet, jotka nimetään 
samanaikaisesti.

1. Neuvoa-antavassa ryhmässä on jäsenenä 
kaksi kunkin jäsenvaltion nimeämää jäsentä 
tasa-arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä, joista toinen 
edustaa valtiosta riippumattomia järjestöjä, 
joilla on oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen.

Or. it

Perustelu

Valtioista riippumattomien järjestöjen on osallistuttava aktiivisesti neuvoa-antavaan 
ryhmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 87
12 artiklan 1 kohta

1. Neuvoa-antavassa ryhmässä on jäsenenä 
yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen 
tasa-arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä sekä kolme 
komission nimittämää jäsentä, joilla ei ole 
äänioikeutta ja jotka edustavat valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kaltaisia 
Euroopan tason asianomaisia osapuolia, 
joilla on oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen, sekä yhteisön tason
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä. Jäseniä 
voivat edustaa varajäsenet, jotka nimetään 

1. Neuvoa-antavassa ryhmässä on jäsenenä 
yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen 
tasa-arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä sekä kolme 
komission nimittämää jäsentä, joilla ei ole 
äänioikeutta ja jotka edustavat valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kaltaisia 
asianomaisia osapuolia, joilla on oikeutettua 
etua myötävaikuttaa sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen ja sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen, sekä työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjä. Jäseniä voivat edustaa 
varajäsenet, jotka nimetään samanaikaisesti.
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samanaikaisesti.

Or. el

Perustelu

Valtioista riippumattomat järjestöt sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat edustettuina 
hallintoneuvostossa. Siksi on tarpeen varmistaa, että neuvoa-antavaan ryhmään kuuluvat 
muut järjestöt, jotka toimivat EU:n päätöksenteossa, mutta ovat saaneet kokemuksensa 
paikallisella ja alueellisella tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker

Tarkistus 88
12 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Neuvoa-antava ryhmä avustaa johtajaa 
instituutin vuotuisten ja keskipitkän 
aikavälin toimintaohjelmien laadinnassa 
sekä valvoo instituutin toimintaa.

Or. en

Perustelu

Neuvoa-antavan ryhmän tehtävää olisi mukautettava, ja sen pitäisi toimia aktiivisesti tasa-
arvoinstituutin toiminnassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson

Tarkistus 89
19 artiklan 1 kohta

1. Instituutin toimintaan voivat osallistua 
maat, jotka ovat tehneet Euroopan yhteisön 
kanssa sopimuksia, jotka velvoittavat ne 
ottamaan käyttöön ja soveltamaan yhteisön 
lainsäädäntöä tämän asetuksen 
soveltamisalalla.

1. Instituutin toimintaan voivat osallistua 
maat, jotka ovat tehneet Euroopan yhteisön 
kanssa sopimuksia, jotka velvoittavat ne 
ottamaan käyttöön ja soveltamaan yhteisön 
lainsäädäntöä tämän asetuksen 
soveltamisalalla, esimerkiksi asioissa, jotka 
koskevat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
naisten sukuelinten silpomista, 
ihmiskauppaa, konfliktien ratkaisua ja 
naisten osallistumista työmarkkinoille sekä 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen 
päätöksentekoon.
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Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner ja Amalia Sartori

Tarkistus 90
23 artikla

Instituutti aloittaa toimintansa kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Instituutti aloittaa toimintansa 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään
kahdentoista kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Perustamisvaihe on välttämätön instituutin menestykselliselle toiminnalle, joten mitään 
toimipaikkaan liittyviä myöhästymisiä ei saisi ilmetä.


