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Lausuntoluonnos (PE 364.987v02-00)
Borut Pahor
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin 
perustamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 10
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) 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 tulevan 
perusoikeuksien viraston kanssa.

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 11
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 2 
kohdan mukaisesti on aiheellista huolehtia 
siitä, että edistetään naisten ja miesten 
tasapuolista edustusta hallintoneuvoston 
kokoonpanossa.

Or. de

Perustelu

EY:n perustamissopimukseen viitataan yhtä tarkasti kuin muissa johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 12
1 artikla

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

Perustetaan Euroopan tasa-arvovirasto
(jäljempänä ’virasto’).
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 13
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 

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 
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antamat tutkimustulokset. antamat tutkimustulokset ja parhaat 
käytännöt.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 14
3 artiklan 1 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) laadittava parhaita käytäntöjä 
koskevan vertailukelpoisen tuloksen 
perusteella käytännesäännöt, joiden avulla 
voidaan ohjata julkisten viranomaisten 
päätöksentekokanavia tasa-arvon alalla.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 15
4 artiklan 4 kohta

4. Instituutin on varmistettava, että sen 
levittämät tiedot ovat loppukäyttäjien 
kannalta ymmärrettäviä.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Asetuksessa ei tarvitse selittää julkisten tahojen selviä velvoitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 16
5 artikla

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

Virastolla on tässä asetuksessa säädetty 
hallinnollinen ja taloudellinen 
riippumattomuus. Toimintansa 
harjoittamisessa se on riippumaton 
kansallisten viranomaisten ja 
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kansalaisyhteiskunnan instanssien 
vaikutuksesta.

Or. pt

Perustelu

Viraston toiminnan harjoittamiseen kuuluu toteuttamisen lisäksi suunnittelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 17
5 artikla

Instituutin riippumattomuus Viraston riippumattomuus

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

Virastolla on tässä asetuksessa säädetty 
hallinnollinen ja taloudellinen 
riippumattomuus. Näissä puitteissa se on 
yhteisön yleisen edun mukaisesti täysin 
riippumaton tehtäviensä harjoittamisessa.

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan ensimmäisessä lauseessa olisi säädettävä viraston hallinnollista ja 
taloudellista riippumattomuutta koskevasta periaatteesta samalla kun osoitetaan asetuksesta 
itsestään aiheutuvat rajoitukset tälle riippumattomuudelle.

Toisessa lauseessa otetaan mukaan komission ehdotuksen sääntelyajatus. On kuitenkin 
epätavallista korostaa julkisen hallintoelimen riippumattomuutta kansalaisyhteiskuntaan 
nähden. Oikeudellisesta näkökulmasta on olemassa jopa vaara, että muualla nimenomaisen 
viittauksen riippumattomuuteen puuttuminen voisi kehottaa vetämään vastakkaisen 
johtopäätöksen. Sanamuoto olisi otettava oikeudellisesti vakiintuneesta fraseologiasta, kuten 
EY:n perustamissopimuksen 213 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa tai 247 artiklan 4 kohdan 1 
alakohdassa käytetystä tekstistä. Ennen kaikkea ei pitäisi erotella riippumattomuutta 
kansallisiin viranomaisiin nähden ja riippumattomuutta yhteisön toimielimiin nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 18
6 artikla

Instituutti on oikeushenkilö. Sillä on Virastolla on Euroopan yhteisössä ja
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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.

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

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytetään EY:n perustamissopimuksen 281 artiklan ja 282 artiklan 
tekstiä. Tämä on enemmän kuin tarpeen. EY:n perustamissopimuksen 281 artiklassa, josta 
ensimmäinen lause on lainattu, viitataan EY:n kansainväliseen oikeushenkilön asemaan. Tätä 
ei kuitenkaan pitäisi suoda virastolle. Kansallisen oikeushenkilön asema on jo riittävästi 
katettu toisessa lauseessa, ja siksi toinen lause on tarpeeton. Toinen lause olisi ainoastaan 
mukautettava sisällyttämään selvennys, että virastolla on myös oikeuskelpoisuus yhteisön 
oikeusjärjestelmässä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 19
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, valtiosta riippumattomat 
järjestöt, työmarkkinaosapuolet ja 
ammattikoulutuskeskukset, sekä asiaan 
liittyvien Euroopan laajuisten tai 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden kanssa.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 20
10 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Komissio ja neuvosto pyrkivät saamaan 
hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti 

Komissio, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pyrkivät saamaan 
hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti 
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naisia ja miehiä. naisia ja miehiä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 21
10 artiklan 8 kohta

8. Hallintoneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä johtajan laatiman 
ehdotuksen pohjalta, kun asiasta on ensin 
kuultu komissiota.

8. Hallintoneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä johtajan laatiman 
ehdotuksen pohjalta, kun asiasta on ensin 
kuultu komissiota. Työjärjestys on 
julkistettava.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 22
11 artiklan 4 kohta

4. Johtaja vastaa toiminnastaan 
hallintoneuvostolle ja osallistuu sen 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

4. Johtaja vastaa toiminnastaan 
hallintoneuvostolle ja osallistuu sen 
kokouksiin ilman äänioikeutta. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat myös milloin 
tahansa kutsua johtajan 
kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään mitä 
tahansa viraston toimintaan liittyvää 
kysymystä.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 23
20 artiklan 1 kohta

1. Instituutti teettää tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden 
loppuun mennessä toimintansa tuloksia 
koskevan riippumattoman ulkoisen 

1. Instituutti teettää tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden 
loppuun mennessä toimintansa tuloksia 
koskevan riippumattoman ulkoisen 



AM\594059FI.doc 7/8 PE 367.658v01-00

FI

arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja analysoidaan 
synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään 
erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa tai 
laajentaa instituutin tehtäviä sekä 
tällaisesta tehtävien laajentamisesta 
aiheutuvaa taloudellista vaikutusta. 
Arvioinnissa otetaan huomioon eri 
sidosryhmien näkemykset sekä yhteisön 
että kansallisella tasolla.

arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja analysoidaan viraston 
kustannustehokkuutta verrattuna siihen, 
miten tämän alan muut toimivaltaiset 
elimet ovat suoriutuneet vastaavista 
tehtävistä Euroopan unionin tasolla.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 24
21 artikla

Hallintoneuvosto tarkastelee edellisessä 
artiklassa mainitun arvioinnin päätelmiä ja 
antaa tarvittaessa komissiolle suosituksia 
instituutin ja sen työskentelytapojen ja 
toimenkuvan muuttamiseksi.
Komissio toimittaa arviointiraportin ja 
suositukset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
ja julkistaa ne. Arviointiraportin ja 
suositusten tarkastelun jälkeen komissio voi 
ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan 
muutoksia tähän asetukseen.

Komissio toimittaa arviointiraportin 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle ja julkistaa ne. 
Arviointiraportin tarkastelun jälkeen 
komissio esittää tarvittaessa ehdotuksen 
tämän asetuksen tarkistamiseksi. Jos 
komissio katsoo, että viraston olemassaolo 
ei ole enää oikeutettu asetettujen
tavoitteiden valossa, se voi ehdottaa 
viraston lakkauttamista. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto analysoivat tämän 
ehdotuksen perusteella, onko asetusta 
syyttää muuttaa tai kumota se.

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 25
23 artikla

Instituutin toiminnan käynnistyminen Viraston toiminnan käynnistyminen ja 
toimipaikan vahvistaminen

Instituutti aloittaa toimintansa kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Virasto aloittaa toimintansa kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Sen toimipaikka 
vahvistetaan täydentävällä asetuksella 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. de


