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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 40
Skäl 7

(7) I den genomförbarhetsstudie som 
utfördes för kommissionen konstateras att 
det finns en tydlig roll för ett europeiskt 
jämställdhetsinstitut avseende vissa 
uppgifter som för närvarande inte utförs av 
befintliga organ, särskilt när det gäller att 
samordna, centralisera och sprida 
forskningsresultat, lyfta fram 
jämställdhetsfrågorna samt utarbeta verktyg 
för bättre jämställdhetsintegrering i 
gemenskapens hela politik.

(7) I den genomförbarhetsstudie som 
utfördes för kommissionen konstateras att 
det finns en tydlig roll för ett europeiskt 
jämställdhetsinstitut avseende vissa 
uppgifter som för närvarande inte utförs av 
befintliga organ, särskilt när det gäller att 
samordna, centralisera och sprida 
forskningsresultat, lyfta fram 
jämställdhetsfrågorna, synliggöra 
genusperspektivet samt utarbeta verktyg för 
bättre jämställdhetsintegrering i 
gemenskapens hela politik.

Or. sv
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Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 41
Skäl 10

(10) Insamling, analys och spridning av 
objektiva, tillförlitliga och jämförbara 
uppgifter om jämställdhet, utarbetande av 
lämpliga verktyg för att integrera 
jämställdhetsdimensionen på alla 
politikområden, främjande av en dialog 
mellan intressenterna och åtgärder för att
öka medvetenheten bland 
unionsmedborgarna är nödvändiga insatser 
för att gemenskapen på ett effektivt sätt skall 
kunna främja jämställdhet, särskilt i den 
utvidgade unionen. Det är därför lämpligt att 
inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut 
som kan bistå EU-institutionerna och 
medlemsstaterna genom att utföra dessa 
uppgifter. 

(10) Insamling, analys och spridning av 
objektiva, tillförlitliga och jämförbara 
uppgifter om jämställdhet, utarbetande av 
lämpliga verktyg för att eliminera alla 
former av könsdiskriminering och integrera 
jämställdhetsdimensionen på alla 
politikområden, främjande av en dialog 
mellan intressenterna och åtgärder för att 
öka medvetenheten bland 
unionsmedborgarna är nödvändiga insatser 
för att gemenskapen på ett effektivt sätt skall
kunna främja jämställdhet, särskilt i den 
utvidgade unionen. Det är därför lämpligt att 
inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut 
som kan bistå EU-institutionerna och 
medlemsstaterna genom att utföra dessa 
uppgifter. 

Or. el

Motivering

Det grundläggande målet för insamling och analys av uppgifter bör under den första fasen 
vara att eliminera könsbaserad diskrimering, detta alldeles oavsett var den äger rum 
(sysselsättning, tjänster, beslutsfattande organ m.m.). Att eliminera könsdiskrimineringen är 
en nödvändig förutsättning för att målet att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom alla 
politikområden skall kunna nå en andra fas.  

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 42
Skäl 10

(10) Insamling, analys och spridning av 
objektiva, tillförlitliga och jämförbara 
uppgifter om jämställdhet, utarbetande av 
lämpliga verktyg för att integrera 
jämställdhetsdimensionen på alla 
politikområden, främjande av en dialog 
mellan intressenterna och åtgärder för att 
öka medvetenheten bland 
unionsmedborgarna är nödvändiga insatser 

(10) Dokumentering, analys och spridning 
av objektiva, tillförlitliga och jämförbara 
uppgifter om jämställdhet och 
genussystemet, utarbetande av lämpliga 
verktyg för att integrera 
jämställdhetsdimensionen på alla 
politikområden, främjande av en dialog 
mellan intressenterna och åtgärder för att 
öka medvetenheten bland 
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för att gemenskapen på ett effektivt sätt skall 
kunna främja jämställdhet, särskilt i den 
utvidgade unionen. Det är därför lämpligt att 
inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut 
som kan bistå EU-institutionerna och 
medlemsstaterna genom att utföra dessa 
uppgifter. 

unionsmedborgarna är nödvändiga insatser 
för att gemenskapen på ett effektivt sätt skall 
kunna främja jämställdhet, särskilt i den 
utvidgade unionen. Det är därför lämpligt att 
inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut 
som kan bistå EU-institutionerna och 
medlemsstaterna genom att utföra dessa 
uppgifter. 

Or. fi

Motivering

Institutet bör ha som mål att jämställdhetsforskningen och forskningsresultaten skall kunna 
användas effektivare. 

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 43
Skäl 10a (nytt)

(10a) För att jämställdhetsmålet skall 
uppnås räcker det inte med en politik för att 
avskaffa diskriminering. Samtidigt krävs 
harmonisk samlevnad och främjande av ett 
välavvägt samhällsdeltagande könen 
emellan. Institutet bör därför även befatta 
sig med denna aspekt.

Or. el

Motivering

En politik för att främja könens harmoniska samlevnad samt ett välavvägt 
samhällsdeltagande bör ingå i institutets prioriterade arbetsuppgifter. 

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 44
Skäl 10b (nytt)

(10b) I dag kan kvinnor inom alla 
samhällsområden visa på framsteg som 
man bör lyfta fram för att skapa en positiv 
bild och uppmuntra andra kvinnor. 
Institutet bör därför även verka inom detta 
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område.  

Or. el

Motivering

Institutet måste även verka för att lyfta fram den positiva bilden av kvinnor och deras roll i 
det moderna samhället. 

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 45
Skäl 12

(12) Institutet skall samarbeta så nära som 
möjligt med alla gemenskapens program 
och organ för att undvika överlappning, 
särskilt med Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor,
Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiskt 
centrum för utveckling av yrkesutbildning 
(Cedefop) och det planerade organet för 
mänskliga rättigheter.

(12) Institutet och gemenskapens program 
och organ bör, för att undvika överlappning, 
särskilt Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor, Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och 
det planerade organet för mänskliga 
rättigheter, komplettera sin respektive 
verksamhet genom ett nära samarbete.

Or. fi

Motivering

En effektiv hantering av jämställdhetsfrågor förutsätter att institutet och gemenskapens 
övriga organ kompletterar varandras verksamheter.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 46
Skäl 12a (nytt)

(12a) Institutet bör samarbeta och föra en 
dialog med icke-statliga organisationer, 
jämställdhetsorgan och relevanta 
organisationer som är verksamma i 
jämställdhetsfrågor på nationell och 
europeisk nivå och i tredjeländer.

Or. el
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Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för textens konsekvens då det hänför sig till artiklarna 8 
och 19 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 47
Skäl 13 

(13) I enlighet med artikel 3 i fördraget är 
det lämpligt att införa bestämmelser som 
främjar en jämnare könsfördelning i 
styrelsen.

(13) I enlighet med artikel 3 i fördraget är 
det lämpligt att införa bestämmelser som 
tryggar en jämnare könsfördelning i 
styrelsen samt eftersträva en lika fördelning 
av platserna mellan kvinnor och män.

Or. de

Motivering

Av hänsyn till jämställdhetsprincipen bör det sitta lika många män som kvinnor i styrelsen. 

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 48
Skäl 13 

(13) I enlighet med artikel 3 i fördraget är 
det lämpligt att införa bestämmelser som 
främjar en jämnare könsfördelning i 
styrelsen.

(13) I enlighet med artikel 3 i fördraget är 
det lämpligt att införa bestämmelser som 
främjar en jämnare könsfördelning i 
styrelsen. Både kvinnor och män bör ha en 
representation på minst 40 procent var i 
styrelsen.

Or. fi

Motivering

Vi måste få garantier för att både kvinnor och män är vederbörligen företrädda inom 
styrelsen.
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Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 49
Skäl 13a (nytt) 

(13a) Institutet bör ha som sitt 
huvudsakliga mål att utbyta information 
och erfarenheter om jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering på EU-nivå. 
Institutet bör också spela en roll vid utbytet 
av information och erfarenheter om 
diskriminering på andra grunder, 
exempelvis genom att göra undersökningar 
av situationen inom EU.

Or. en

Ändringsförslag från María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 50
Artikel 1, rubrik (ny) 

Definition

Or. es

Ändringsförslag från María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 51
Artikel 1 

Ett europeiskt jämställdhetsinstitut (nedan 
kallad ”institutet”) skall härmed inrättas.

Ett europeiskt jämställdhetsinstitut (nedan 
kallad ”institutet”) skall härmed inrättas, 
vilket skall utföra sina uppgifter oberoende 
av nationella myndigheter och det civila 
samhället och skall vara självständigt i 
förhållande till EU-institutionerna.

Institutet skall vara en juridisk person. I 
varje medlemsstat skall det ha den mest 
vittgående rättskapacitet som tillerkänns 
juridiska personer enligt den nationella 
lagstiftningen. Institutet får bland annat 
förvärva eller avyttra fast och lös egendom 
och föra talan inför domstol och andra 
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myndigheter.

Or. es

Motivering

Om man slår ihop artiklarna 5 och 6 ges artikel 1 tillräcklig tyngd och förordningen får färre 
artiklar och blir tydligare.

Ändringsförslag från Lissy Gröner och Amalia Sartori

Ändringsförslag 52
Artikel 2 

De övergripande målen för institutet skall 
vara att bistå gemenskapens institutioner, 
särskilt kommissionen, och 
medlemsstaternas myndigheter när det 
gäller att bekämpa könsdiskriminering och 
främja jämställdhet samt att öka 
medvetenheten om dessa frågor bland 
unionsmedborgarna. 

De övergripande målen för institutet skall 
vara att främja kvinnors rättigheter samt 
bidra till och stärka integreringen av 
jämställdhetsperspektivet i alla former av 
gemenskapens politik och den nationella 
politik som följer av den, att stödja 
jämställdheten samt bekämpa 
könsdiskriminering genom att gynna de 
mest innovativa och tvärvetenskapliga 
greppen på problematiken samt att öka 
medvetenheten om dessa frågor bland 
unionsmedborgarna. 

Or. en

Motivering

I samband med att det inrättas ett jämställdhetsorgan för gemenskapen måste det erinras om 
att det är diskrimineringen av kvinnor som är det verkliga problemet i 
jämställdhetssammanhang.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 53
Artikel 2 

De övergripande målen för institutet skall 
vara att bistå gemenskapens institutioner, 
särskilt kommissionen, och 
medlemsstaternas myndigheter när det gäller 
att bekämpa könsdiskriminering och främja 

De övergripande målen för institutet skall 
vara att bistå gemenskapens institutioner, 
särskilt kommissionen, och 
medlemsstaternas myndigheter när det gäller 
att bekämpa könsdiskriminering och främja 



PE 367.648v01-00 8/23 AM\593941SV.doc

SV

jämställdhet samt att öka medvetenheten om
dessa frågor bland unionsmedborgarna. 

jämställdhet samt att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågor bland 
unionsmedborgarna. 

Or. it

Motivering

Ett av institutets mål bör också vara att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor bland 
unionsmedborgarna.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 54
Artikel 3, punkt 1, led a 

(a) samla in, registrera, analysera och 
sprida relevanta objektiva, tillförlitliga och 
jämförbara uppgifter som rör jämställdhet, 
inbegripet forskningsresultat från 
medlemsstaterna, EU-institutionerna, 
forskningscentrum, nationella 
jämställdhetsorgan, icke-statliga 
organisationer, relevanta tredjeländer samt 
internationella organisationer,

(a) dokumentera, analysera och erbjuda
relevanta objektiva, tillförlitliga och 
jämförbara uppgifter som rör jämställdhet 
och genussystemet, inbegripet 
forskningsresultat från medlemsstaterna, 
EU-institutionerna, forskningscentrum, 
nationella jämställdhetsorgan, icke-statliga 
organisationer, relevanta tredjeländer samt 
internationella organisationer,

Or. fi

Motivering

Institutet bör ha som mål att arbeta för en kunskapsbas för jämställdhetsarbetet. Först och 
främst måste uppgifterna om jämställdhet och forskningsresultaten samordnas. En effektiv 
samordning och hantering av uppgifterna om jämställdhet kan innebära både 
resursbesparingar och bättre kvalitet på verksamheten.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 55
Artikel 3, punkt 1, led a 

(a) samla in, registrera, analysera och sprida 
relevanta objektiva, tillförlitliga och 
jämförbara uppgifter som rör jämställdhet, 
inbegripet forskningsresultat från 
medlemsstaterna, EU-institutionerna, 
forskningscentrum, nationella 
jämställdhetsorgan, icke-statliga 

(a) samla in, registrera, analysera och sprida 
relevanta objektiva, tillförlitliga och 
jämförbara uppgifter som rör jämställdhet, 
inbegripet forskningsresultat från 
medlemsstaterna, EU-institutionerna, 
forskningscentrum, nationella 
jämställdhetsorgan, icke-statliga 
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organisationer, relevanta tredjeländer samt 
internationella organisationer,

organisationer, relevanta tredjeländer samt 
internationella organisationer; fästa 
ovannämnda aktörers uppmärksamhet vid 
outforskade sektorer och föreslå initiativ i 
syfte att åtgärda bristerna på detta område,

Or. it

Till institutets uppgifter hör att samla in uppgifter och genomföra analyser. I samband med 
denna verksamhet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt analyser inom sektorer som inte har 
utforskats eller dokumenterats tillräckligt.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 56
Artikel 3, punkt1, led aa (nytt)

(aa) samla in, registrera och analysera 
uppgifter som rör medlemsstaternas 
tillämpning av gemenskapens 
jämställdhetslagstiftning och som 
förmedlas av organ, experter och 
företrädare för icke-statliga organisationer 
(såväl kvinnoorganisationer som andra) på 
gemenskapsnivå och nationell nivå, 

Or. el

Motivering

För att skapa en så fullständig och realistisk bild som möjligt av jämställdhetssituationen är 
det av särskild vikt att samla in adekvata uppgifter om medlemsstaternas tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen om avskaffande av könsdiskriminering. Genom att studera och 
analysera uppgifterna kommer man att kunna dra viktiga slutsatser om befintliga 
bestämmelsers effektivitet och om de aspekter och områden där framstegen ännu inte är de 
förväntade.

Ändringsförslag från Anne Van Lancker

Ändringsförslag 57
Artikel 3, punkt 1, led b 

(b) utveckla metoder att förbättra 
jämförbarheten, objektiviteten och 
tillförlitligheten av uppgifterna på europeisk 

(b) samarbeta med Eurostat och alla 
relevanta organ för att utveckla metoder att 
förbättra jämförbarheten, objektiviteten och 
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nivå genom att fastställa kriterier som 
förbättrar informationens enhetlighet, 

tillförlitligheten av uppgifterna på europeisk 
nivå genom att fastställa kriterier som 
förbättrar informationens enhetlighet, 

Or. en

Motivering

Samarbete med Eurostat och alla relevanta organ (vilket alltså omfattar mera än enbart de 
organ som sysslar med statistik) gör det möjligt för institutet att på begäran lägga om sin 
forskning i en genusspecifik riktning.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 58
Artikel 3, punkt 1, led ba (nytt)

(ba) utveckla och använda metoder för 
vertikal uppgiftsinsamling sektorsvis, 
jämförande analyser av uppgifterna samt 
fallstudier för att göra en bedömning av de 
särskilda problemen för olika grupper av 
kvinnor som utsätts för dubbel eller 
flerdubbel diskriminering (medlemmar av 
etniska eller religiösa minoriteter, kvinnor 
med funktionshinder osv.), 

Or. el

Motivering

Vissa grupper av kvinnor, bland annat kvinnor som tillhör minoriteter, kvinnor med 
funktionshinder och äldre kvinnor, är särskilt utsatta för diskriminering. Dessa 
omständigheter måste beaktas vid insamlingen av uppgifter om kvinnornas ställning, något 
som förutsätter att specialiserade metoder och verktyg tas fram och främjas.  

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 59
Artikel 3, punkt 1, led c 

(c) utveckla, analysera och utvärdera 
metodverktyg för att stödja 
jämställdhetsintegrering i gemenskapens 
hela politik. 

(c) utveckla, analysera, utvärdera och 
främja användningen av metodverktyg för 
att stödja jämställdhetsintegrering i 
gemenskapens hela politik och bedöma 
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effektiviteten hos dessa metodverktyg. 

Or. it

Motivering

För att jämställdhetspolitiken i större utsträckning skall kunna integreras i EU:s politik bör 
institutet främja metodverktyg och framför allt bedöma deras effektivitet.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 60
Artikel 3, punkt 1, led d 

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen i EU,

(d) utföra undersökningar, såväl på 
gemenskapsnivå som på nationell och 
regional nivå, om jämställdhetssituationen i 
EU,

Or. el

Motivering

Det måste framhållas att undersökningarna, alltefter temat och behoven i det konkreta fallet, 
även skall kunna koncentreras till EU:s regioner, något som kommer att stimulera regionala 
och lokala myndigheter att inta en ledande roll för att synliggöra jämställdhetsfrågorna.   

Ändringsförslag från Anne Van Lancker

Ändringsförslag 61
Artikel 3, punkt 1, led d 

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen i EU,

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen, 
jämställdhetsintegrationen, budgeteringen 
för jämställdhet samt bedömningar av
konsekvenserna för jämställdheten i EU 
och särskilt övervaka effekten av 
informationen om gemenskapens politik 
och nationell politik i hithörande frågor,

Or. en
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Motivering

Den här uppgiften bör stå i överensstämmelse med institutets mål samt med det mervärde 
dess verksamhet för med sig.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 62
Artikel 3, punkt 1, led d 

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen i EU,

d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen och integreringen 
av ett jämställdhetsperspektiv i all politik 
och i budgetförfarandet i EU, i synnerhet 
när det gäller att mäta hur effektiv den 
relevanta gemenskapspolitiken och 
nationella politiken är, och hur den 
relevanta gemenskapspolitiken och 
nationella politiken påverkar kvinnor 
respektive män,

Or. sv

Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 63
Artikel 3, punkt 1, led d 

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen i EU,

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen i EU samt om 
diskriminering på andra grunder,

Or. en

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 64
Artikel 3, punkt 1, led f 

(f) anordna expertmöten för att stödja 
forskning,

(f) anordna särskilda expertmöten för att 
stödja institutets forskning och se till att 
genusperspektivet alltid integreras i denna 
forskning,
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Or. sv

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 65
Artikel 3, punkt 1, led f 

(f) anordna expertmöten för att stödja 
forskning, 

(f) anordna och främja expertmöten för att 
stödja forskning, 

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att det sker ett informationsutbyte mellan experter, och därför bör 
institutet främja anordnandet av expertmöten i syfte att uppmuntra till dialog.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 66
Artikel 3, punkt 1, led g 

(g) tillsammans med relevanta intressenter 
anordna konferenser, kampanjer, 
rundabordssamtal, seminarier och möten på 
europeisk nivå, och 

(g) tillsammans med relevanta intressenter 
anordna konferenser, kampanjer, 
rundabordssamtal, seminarier och möten på 
europeisk nivå, använda massmedierna för 
att skapa ökat medvetande om jämställdhet 
bland unionsmedborgarna, samordna 
kalendern över evenemang som skall 
ordnas, och 

Or. fi

Motivering

En allmän diskussion ur synvinkel av genusfrågor och jämställdhet är också till nytta för 
jämställdheten och därför är massmedierna en väsentlig samarbetspartner. Institutet bör ha 
som uppgift att popularisera forskningens rön, sprida den kunskap som 
jämställdhetsprojekten givit upphov till och skapa en god kunskapsbas för de uppgifter om 
genusfrågor och jämställdhet som sprids i massmedierna. Det behövs sammanställd 
information om evenemang och kampanjer som skall ordnas på europeisk nivå.
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Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 67
Artikel 3, punkt 1, led g 

(g) tillsammans med relevanta intressenter 
anordna konferenser, kampanjer, 
rundabordssamtal, seminarier och möten på 
europeisk nivå, och 

(g) tillsammans med relevanta intressenter
anordna och främja konferenser, kampanjer, 
rundabordssamtal, seminarier och möten på 
europeisk nivå, och 

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att det sker ett informationsutbyte, och därför bör institutet främja 
anordnandet av möten på europeisk nivå.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 68
Artikel 3, punkt 1, led ga (nytt) 

(ga) studera och presentera den aktuella 
jämställdhetspolitiken för att framhålla 
behovet av harmonisk samlevnad och ett 
välavvägt samhällsdeltagande könen 
emellan,

Or. el

Motivering

En politik för att främja könens harmoniska samlevnad samt ett välavvägt 
samhällsdeltagande bör ingå i institutets prioriterade arbetsuppgifter. 

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 69
Artikel 3, punkt 1, led gb (nytt) 

(gb) regelbundet samla in och presentera 
uppgifter om kvinnors framsteg på alla 
områden samt föreslå strategier och 
initiativ för att lyfta fram och dra nytta av 
dessa framgångsrika exempel,
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Or. el

Motivering

Institutet måste även verka för att lyfta fram den positiva bilden av kvinnor och deras roll i 
det moderna samhället.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 70
Artikel 3, punkt 1, led gc (nytt) 

(gc) föra en dialog och samarbeta med 
icke-statliga organisationer, 
jämställdhetsorgan och relevanta 
organisationer som är verksamma på 
jämställdhetsområdet på nationell och 
europeisk nivå.

Or. el

Motivering

Samarbete med icke-statliga organisationer och övriga parter bör ingå i förteckningen över 
institutets samtliga arbetsuppgifter och inte bara i artikel 8.  

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 71
Artikel 3, punkt 1, led h

(h) bygga upp dokumentationsresurser som 
är tillgängliga för allmänheten. 

(h) bygga upp dokumentationsresurser som 
är tillgängliga för allmänheten och uppmana 
berörda arbetsmarknadsparter att bidra till 
dessa resurser med all befintlig relevant 
dokumentation. 

Or. it

Motivering

Arbetsmarknadsparterna bör bidra till dokumentationsresurserna med sin egen 
dokumentation.
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Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 72
Artikel 3, punkt 1, led ha (nytt)

(ha) inrätta en interaktiv service där offer 
för könsdiskriminering kan berätta om 
sådan diskriminering i Europeiska unionen 
och ge upplysningar om den.

Or. de

Motivering

Meningen med detta är att medborgarna skall få en direkt kanal för kontakter. Institutet bör 
dock inte ha till uppgift att få bort sådan diskriminering.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 73
Artikel 3, punkt 1, led ha (nytt)

(ha) sprida exempel på bästa praxis,

Or. fi

Motivering

På det här sättet får det jämställdhetsarbete som gjorts ett mervärde på det nationella planet.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 74
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Nätverk för jämställdhet

1. För att det nätverk som avses i 
artikel 3.1 d skall kunna inrättas så snart 
och på ett så effektivt sätt som möjligt, skall 
institutet genomföra ett öppet 
anbudsförfarande i syfte att, i enlighet med 
kriterier som skall fastställas av institutet 
självt, sammanställa en förteckning över 
centrum, myndigheter, organisationer och 
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experter som är engagerade i frågor om 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering i 
all politik.
2. Styrelsen skall med beaktande av den 
förteckning som avses i punkt 1 bjuda in de 
utvalda och förtecknade organisationerna 
eller enskilda personerna att delta i 
nätverket.

Or. it

Motivering

Nätverket för jämställdhet främjar informationsutbytet. Det är viktigt att man ser till att de 
parter som deltar i nätverket håller en viss nivå.

Ändringsförslag från María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 75
Artikel 5

Artikel 5 utgår
Institutets oberoende

Institutet skall utföra sina uppgifter 
oberoende av nationella myndigheter och 
det civila samhället och skall vara 
självständigt i förhållande till EU-
institutionerna. 

Or. es

Motivering

Införs i artikel 1.

Ändringsförslag från María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 76
Artikel 6

Artikel 6 utgår
Rättslig status och rättskapacitet

Institutet skall vara en juridisk person. I 
varje medlemsstat skall det ha den mest 
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vittgående rättskapacitet som tillerkänns 
juridiska personer enligt den nationella 
lagstiftningen. Institutet får bland annat 
förvärva eller avyttra fast och lös egendom 
och föra talan inför domstol och andra 
myndigheter.

Or. es

Motivering

Införs i artikel 1.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 77
Artikel 8, punkt 1

1. För att underlätta utförandet av sina 
uppgifter skall institutet samarbeta med 
organisationer i medlemsstaterna, till 
exempel jämställdhetsorgan, 
forskningscentrum, icke-statliga 
organisationer och arbetsmarknadens parter 
samt med relevanta organisationer på 
europeisk och internationell nivå och i 
tredjeländer. 

1. För att underlätta utförandet av sina 
uppgifter skall institutet samarbeta med 
organisationer i medlemsstaterna, till 
exempel jämställdhetsorgan, 
forskningscentrum, universitet, icke-statliga 
organisationer och arbetsmarknadens parter 
samt med relevanta organisationer på 
europeisk och internationell nivå och i 
tredjeländer. 

Or. it

Motivering

Institutet bör även samarbeta med universitet.

Ändringsförslag från María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 78
Artikel 10, punkt 1, inledning

1. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter 
som utses av rådet, sex ledamöter som utses 
av kommissionen samt tre ledamöter utan 
rösträtt som utses av kommissionen och som 
representerar en av följande grupper:

1. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter 
som utses av rådet, sex ledamöter som utses 
av kommissionen samt ytterligare tre 
ledamöter som utses av kommissionen och 
som representerar en av följande grupper:
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Or. es

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 79
Artikel 10, punkt 1, inledning

1. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter 
som utses av rådet, sex ledamöter som utses 
av kommissionen samt tre ledamöter utan 
rösträtt som utses av kommissionen och som 
representerar en av följande grupper:

1. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter 
som utses av rådet, sex ledamöter som utses 
av kommissionen samt tre ledamöter utan 
rösträtt som utses gemensamt av rådet och 
kommissionen och som representerar en av 
följande grupper:

Or. el

Motivering

Eftersom det rör sig om sammansättningen av institutets styrelse bör valet av de tre 
ledamöterna utan rösträtt ha dubbel legitimitet och således göras av båda institutionerna.

Ändringsförslag från María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 80
Artikel 10, punkt 1, led a

(a) En relevant icke-statlig organisation på 
gemenskapsnivå som har ett legitimt intresse 
av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja jämställdhet.

(a) En företrädare för en 
kvinnoorganisation på gemenskapsnivå som 
har ett legitimt intresse av att bidra till att 
bekämpa könsdiskriminering och främja 
jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 81
Artikel 10, punkt 2, stycke 2

Kommissionen och rådet skall syfta till att 
eftersträva en jämn könsfördelning i 
styrelsen.

Både kvinnor och män skall ha en 
representation på minst 40 procent var i 
styrelsen.

Or. fi
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Motivering

Vi måste få garantier för att både kvinnor och män är vederbörligen företrädda inom 
styrelsen.

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 82
Artikel 10, punkt 2, stycke 2

Kommissionen och rådet skall syfta till att 
eftersträva en jämn könsfördelning i 
styrelsen.

Det skall råda jämn könsfördelning i 
styrelsen.

Or. de

Motivering

Av hänsyn till jämställdhetsprincipen bör det sitta lika många män som kvinnor i styrelsen. 

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 83
Artikel 10, punkt 3

3. Styrelsen skall välja sin ordförande och 
vice ordförande för en period om ett år med 
möjlighet till omval.

3. Styrelsen skall välja sin ordförande och 
vice ordförande för en period om två och ett 
halvt år med möjlighet till omval.

Or. it

Motivering

Två och ett halvt år är en lämpligare period som kommer att ge ordföranden och vice 
ordföranden större möjligheter att inleda och genomföra verksamhet.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 84
Artikel 10, punkt 7

7. Beslut skall fattas av styrelsen med 
absolut majoritet av de avgivna rösterna. 
Ordföranden skall ha utslagsröst.

7. Beslut skall fattas av styrelsen med 
absolut majoritet av de avgivna rösterna. 
Ordföranden skall inte ha utslagsröst.

Or. fr
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Motivering

Då det fattas beslut i styrelsen måste ordföranden vara likställd med övriga ledamöter.

Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 85
Artikel 10, punkt 11a (ny)

11a. Styrelsen för jämställdhetsinstitutet 
och styrelsen för det organ för mänskliga 
rättigheter som eventuellt kommer att 
inrättas skall avpassa sin respektive 
verksamhet efter varandra för att undvika 
överlappningar.

Or. nl

Motivering

För att undvika överlappningar måste institutet och den byrå som eventuellt kommer att 
inrättas avpassa sin verksamhet efter varandra.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 86
Artikel 12, punkt 1

1. Rådgivningsgruppen skall bestå av 
medlemmar från behöriga organ som arbetar 
med jämställdhetsfrågor, och en sådan 
representant skall utses av varje 
medlemsstat, samt tre medlemmar utan 
rösträtt som skall utses av kommissionen 
och representerar intressenter på europeisk 
nivå, till exempel icke-statliga 
organisationer som har ett legitimt intresse 
av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja jämställdhet 
samt representanter för arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer på 
gemenskapsnivå. Företrädarna får ersättas 
av suppleanter, vilka skall utses vid samma 
tillfälle.

1. Rådgivningsgruppen skall bestå av 
medlemmar från behöriga organ som arbetar 
med jämställdhetsfrågor, och två sådana 
representanter skall utses av varje 
medlemsstat, varav en skall representera 
icke-statliga organisationer som har ett 
legitimt intresse av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja jämställdhet.
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Or. it

Motivering

Icke-statliga organisationer bör delta aktivt i rådgivningsgruppen.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 87
Artikel 12, punkt 1

1. Rådgivningsgruppen skall bestå av 
medlemmar från behöriga organ som arbetar 
med jämställdhetsfrågor, och en sådan 
representant skall utses av varje 
medlemsstat, samt tre medlemmar utan 
rösträtt som skall utses av kommissionen 
och representerar intressenter på europeisk 
nivå, till exempel icke-statliga 
organisationer som har ett legitimt intresse 
av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja jämställdhet 
samt representanter för arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer på 
gemenskapsnivå. Företrädarna får ersättas 
av suppleanter, vilka skall utses vid samma 
tillfälle.

1. Rådgivningsgruppen skall bestå av 
medlemmar från behöriga organ som arbetar 
med jämställdhetsfrågor, och en sådan 
representant skall utses av varje 
medlemsstat, samt tre medlemmar utan 
rösträtt som skall utses av kommissionen 
och representerar intressenter, till exempel 
icke-statliga organisationer som har ett 
legitimt intresse av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja jämställdhet 
samt representanter för arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. Företrädarna får 
ersättas av suppleanter, vilka skall utses vid 
samma tillfälle.

Or. el

Motivering

Eftersom styrelsen skall företräda icke-statliga organisationer samt arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer på gemenskapsnivå måste man se till att rådgivningsgruppen även 
har företrädare för andra parter som verkar inom den europeiska politiken men vars 
erfarenheter kommer från lokal och regional nivå.  

Ändringsförslag från Anne Van Lancker

Ändringsförslag 88
Artikel 12, punkt 4, stycke 1a (nytt)

Rådgivningsgruppen skall stödja direktören 
när det gäller att sammanställa det årliga 
arbetsprogrammet och arbetsprogrammet 
på medellång sikt samt övervaka institutets 
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verksamhet. 

Or. en

Motivering

Det behövs en omläggning av rådgivningsgruppen, så att den kan ingripa i 
jämställdhetsinstitutets verksamhet på ett sätt som föregriper utvecklingen.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 89
Artikel 19, punkt 1

1. Institutet skall låta de länder delta som 
slutit avtal med Europeiska gemenskapen 
enligt vilka de har antagit och tillämpat 
gemenskapslagstiftningen på det område 
som täcks av denna förordning,

1. Institutet skall låta de länder delta som 
slutit avtal med Europeiska gemenskapen 
enligt vilka de har antagit och tillämpat 
gemenskapslagstiftningen på det område 
som täcks av denna förordning, exempelvis 
när det gäller våld mot kvinnor, kvinnlig 
könsstympning, människohandel, 
konfliktlösning och kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden och i sociala, 
ekonomiska och politiska beslutsprocesser,

Or. sv

Ändringsförslag från Lissy Gröner och Amalia Sartori

Ändringsförslag 90
Artikel 23

Institutet skall inleda sin verksamhet inom
tolv månader efter det att förordningen trätt i 
kraft.

Institutet skall inleda sin verksamhet så 
snart som möjligt och senast tolv månader 
efter det att förordningen trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Eftersom inledningsskedet har stor betydelse för hur bra institutet kommer att lyckas får det 
inte bromsas upp av orsaker som hänger samman med frågan om var någonstans institutet 
skall ha sitt säte.


