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LYHYET PERUSTELUT

(Annetaan myöhemmässä vaiheessa.)

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 
artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 3 
artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 
141 artiklan 3 kohdan,

Perustelu

Amsterdamin sopimuksessa lisättiin yhteisön toimintaa määrittävään 3 artiklan luetteloon 
uusi 2 kohta: "Toteuttaessaan tässä artiklassa tarkoitettua toimintaa yhteisö pyrkii 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa". Jotta ehdotuksesta tulisi johdonmukaisempi ja ymmärrettävämpi olisi 
kyseinen yhteisön tarkoitusperien uusi "läpileikkaus" mainittava niiden artiklojen rinnalla, 
jotka muodostavat tarkasti ottaen vain ehdotuksen oikeusperustan.

Tarkistus 2
1 artikla

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

Perustetaan Euroopan tasa-arvovirasto
(jäljempänä ’virasto’).

Perustelu

Ehdotetun instituutin tavoitteena on ehdotuksen 2 artiklan mukaan: "Instituutin 
yleistavoitteena on avustaa yhteisön toimielimiä [...] ja jäsenvaltioiden viranomaisia [...] 
syrjinnän torjunnassa", mikä vastaa "Euroopan unionin sääntelyviraston" määritelmää, jota 
komissio on kehitellyt viime vuosina ja jota se käytti hiljan antamassaan luonnoksessa 

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä¹. 

Kyseiseen määritelmään sisältyy oikeussubjekteja, jotka lainsäädäntövallan käyttäjä on 
perustanut yhteisön politiikan täytäntöönpanon tukemiseksi ja parantaakseen tapaa, jolla 
yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan kaikkialla unionissa. Euroopan unionin 
"sääntely"virastolla ei välttämättä ole toimivaltaa tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä.

Sana "instituutti" tuo mieleen ajatuksia ensisijaisesti akateemisesta elimestä ja se ei vastaa 
niiden toimintojen ydintä, joita komissio ehdotuksellaan hahmottelee. Siksi on 
asianmukaisempaa kutsua uutta elintä siksi, mitä se on, eli "virastoksi".
________________
¹ KOM(2005)0059, 25.2.2005, 3 kohta.

Tarkistus 3
5 artikla

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

Virasto on hallintonsa ja talousarvionsa 
osalta riippumaton tässä asetuksessa 
annettujen säännösten mukaisesti. 
Tehtäviään hoitaessaan virasto toimii 
täysin kansallisista viranomaisista ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajista
riippumattomasti.

Perustelu

Viraston nauttiman riippumattomuuden asteen määritelmä ei saisi olla altis 
väärinkäsityksille. Virastot ovat ilman muuta osa unionin julkista palvelua tai 
"toimeenpanovaltaa", josta komissio viime kädessä kantaa poliittisen vastuun, kuten 
perussopimuksissa vahvistetussa toimielinjärjestelmässä on säädetty ja ellei kyseisissä 
sopimuksissa asiaa ei ole muulla tavoin järjestetty.

Tarkistus 4
7 artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin Oikeus tutustua asiakirjoihin ja 
henkilötietojen suojelu

1. Instituutin hallussa oleviin asiakirjoihin
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001.

1. Virastoon sovelletaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1049/2001 asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi sekä asetusta (EY) N:o 
45/2001 yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä.
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2. Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat 
käytännön järjestelyt kuuden kuukauden 
kuluessa instituutin perustamisesta.

2. Hallintoneuvosto vahvistaa näiden 
asetusten soveltamista koskevat käytännön 
järjestelyt kuuden kuukauden kuluessa 
viraston perustamisesta.

3. Päätöksistä, jotka instituutti on tehnyt 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan 
soveltamiseksi, voidaan tehdä kantelu 
Euroopan oikeusasiamiehelle 
perustamissopimuksen 195 artiklassa 
määrättyjen edellytysten mukaisesti tai 
nostaa kanne Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa perustamissopimuksen 
230 artiklassa määrättyjen edellytysten 
mukaisesti.
4. Henkilötietoja käsitellään tai välitetään 
vain silloin, kun se on ehdottoman 
välttämätöntä instituutin toimeksiannon 
toteuttamiseksi. Tällaisissa tapauksissa 
sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä
joulukuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/2001.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään virtaviivaistamaan tekstiä muuttamatta säännöksen normatiivista 
sisältöä.

Tarkistus 5
9 artikla

Instituutin elimet Viraston rakenne
Instituutti muodostuu seuraavista: Virasto muodostuu seuraavista:
a) hallintoneuvosto a) hallintoneuvosto

b) johtaja ja hänen henkilöstönsä b) johtaja ja hänen henkilöstönsä
c) neuvoa-antava ryhmä. c) neuvoa-antava ryhmä.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan sanamuotoa ja saattamaan se yhdenmukaiseksi 
komission luonnoksessaan¹ toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin 
sääntelyvirastojen toimintakehyksestä käyttämän terminologian kanssa. [Kääntäjän 
huomautus: suomenkielisissä versioissa käytetään vain termiä 'hallintoneuvosto'.]
_________
¹ KOM(2005)0059, 25.2.2005.

Tarkistus 6
10 artiklan otsikko ja 1 kohta

Hallintoneuvosto (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

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 yhdeksän jäsentä, 
jotka neuvosto nimittää Euroopan 
parlamenttia kuultuaan komission 
laatimasta luettelosta, jossa on 
nimitettävien jäsenten määrää 
huomattavasti suurempi määrä ehdokkaita, 
sekä yksi komission edustaja. Komission 
laatima luettelo, johon on liitetty tarvittavat 
asiakirjat, toimitetaan Euroopan 
parlamentille. Mahdollisimman pian 
kolmen kuukauden kuluessa tällaisesta 
tiedonannosta Euroopan parlamentti voi 
kutsua ehdokkaat kuultaviksi ja voi 
toimittaa kantansa neuvostolle, joka tämän 
jälkeen nimittää johtokunnan.

a) asianmukainen valtiosta riippumaton 
yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on 
oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen
b) yhteisön tason työnantajajärjestöt ja
c) yhteisön tason työntekijäjärjestöt.

Perustelu

Virastojen hallintoneuvostojen kokoonpanosta on kiistelty jo kauan. Yleensä komissio 
ehdottaa hallintoneuvostoa, joka koostuu kuudesta sen nimittämästä ja kuudesta neuvoston 
nimittämästä edustajasta, kun taas neuvosto pääsääntöisesti vaatii kullekin jäsenvaltiolle 
mahdollisuutta nimittää oma edustajansa.
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Tämä käytäntö, josta aiheutuu paljon kustannuksia, sopii erityisen huonosti tapauksiin, joissa 
on kyse pienistä virastoista, joilla on vähäinen budjetti ja vähän työntekijöitä. Sukupuolten 
tasa-arvoviraston henkilöstöön kuuluu alkuvaiheessa 13 työntekijää.

Tässä tarkistuksessa esitetty ratkaisu on se, joka valittiin Euroopan 
elintarviketurvallisuusviraston perustamisen yhteydessä vuonna 2002¹. Siinä tehtävät jaetaan 
tarkoituksenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti komission, parlamentin ja neuvoston kesken ja 
se voisi auttaa avaamaan sen umpisolmun, jollaiseksi tämä kysymys on muodostunut. 
Parlamentti ehdotti kyseistä mallia 13. tammikuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa². 
Euroopan unionin tulevien sääntelyvirastojen toimintakehyksestä.
_________
¹ Asetuksen (EY) N:o 178/2002 25 artikla, EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
² P5_TA_PROV(2004)0015, 17 kohdan e alakohta.

Tarkistus 7
10 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

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

Komissio, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pyrkivät saamaan 
hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti 
naisia ja miehiä ja pyrkivät siihen, että 
hallintoneuvostossa on työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen sekä asianomaisten 
yhteisön tason kansalaisjärjestöjen 
edustajia.

Perustelu

Tällä ratkaisulla vältetään se, että hallintoneuvostossa on "kahden kerroksen väkeä", 
täysivaltaiset jäsenet yhtäällä ja äänioikeudettomat jäsenet toisaalla, kuten komissio 
ehdottaa.

Tarkistus 8
20 artiklan 1 kohta

1. Instituutti teettää tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden 
loppuun mennessä toimintansa tuloksia 
koskevan riippumattoman ulkoisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen ja analysoidaan 
synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään 

1. Virasto teettää tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden 
loppuun mennessä toimintansa tuloksia 
koskevan riippumattoman ulkoisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
viraston vaikutusta sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja analysoidaan viraston 
kustannustehokkuutta verrattuna siihen, 
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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.

että komission yksiköt hoitaisivat 
asianomaiset tehtävät itse. Siinä käsitellään 
erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa tai 
laajentaa viraston tehtäviä sekä tällaisesta 
tehtävien laajentamisesta aiheutuvaa 
taloudellista vaikutusta. Arvioinnissa otetaan 
huomioon eri sidosryhmien näkemykset sekä 
yhteisön että kansallisella tasolla.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perustelua.

Tarkistus 9
23 artikla

Instituutin toiminnan käynnistyminen Viraston toiminnan käynnistyminen ja sen 
kotipaikka

Instituutti aloittaa toimintansa kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Virasto aloittaa toimintansa kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Viraston kotipaikka 
vahvistetaan kuuden kuukauden kuluessa 
viimeksi mainitusta päivämäärästä viraston 
perustavaa asetusta täydentävässä 
asetuksessa.

Perustelu

Viraston toimipaikka olisi vahvistettava hyvissä ajoin tarpeettomien kulujen ja henkilöstölle 
koituvien hankaluuksien välttämiseksi. Tarkistus on komission ehdotuksen¹ toimielinten 
väliseksi sopimukseksi mukainen. Kuten Euroopan parlamentti totesi 13. tammikuuta 2004 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan unionin tulevien sääntelyvirastojen 
toimintakehyksestä, virastojen sijaintia koskevien päätösten olisi oltava erottamaton ja 
olennainen osa niitä säädöksiä, joilla virastot perustetaan².
_________
¹ KOM(2005)0059, 10 kohta.
² Päätöslauselma A5-0471/2003, P5_TA(2004)0015, 6 kohta.


