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KORTFATTAD MOTIVERING

(Tillhandahålls i ett senare skede)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag 
i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 1

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 13.2 och 141.3 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 3.2, 13.2 och 141.3 i 
detta,

Motivering

I Amsterdamfördraget har följande nya punkt 2 tillagts den förteckning över gemenskapens 
verksamheter som ingår i artikel 3: ”I all verksamhet som avses i denna artikel skall 
gemenskapen syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att 
främja jämställdhet mellan dem”. För att förslaget skall bli konsekvent och mera begripligt 
bör detta nya ”övergripande” mål för gemenskapen återges, tillsammans med de artiklar som 
i egentlig bemärkelse bildar förslagets rättsliga grund.

Ändringsförslag 2
Artikel 1

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

En europeisk jämställdhetsmyndighet
(nedan kallad ”myndigheten”) skall härmed 
inrättas.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Det föreslagna institutets verksamhet definieras på följande sätt i artikel 2 i förslaget ”att 
bistå gemenskapens institutioner, särskilt kommissionen, och medlemsstaternas myndigheter 
när det gäller att bekämpa könsdiskriminering”1. Det här passar in på den definition av en 
”europeisk tillsynsmyndighet” som kommissionen utvecklat under årens lopp och som nyligen 
använts i utkastet till interinstitutionellt avtal om rambestämmelser för EU:s 
tillsynsmyndigheter.

Definitionen omfattar juridiska personer som inrättats av lagstiftaren för att bidra till 
genomförandet av gemenskapens politik och förbättra det sätt på vilket gemenskapens 
bestämmelser genomförs och tillämpas i hela Europeiska unionen. En europeisk 
”tillsynsmyndighet” har inte nödvändigtvis befogenhet att fatta juridiskt bindande beslut.

Ordet ”institut” får en i första hand att tänka på något slags akademisk inrättning och täcker 
inte de former av verksamhet som kommissionens förslag i huvudsak inriktar sig på. Därför 
verkar det mera på sin plats att kalla det nya organet för vad det verkligen är, nämligen en 
”myndighet”.

Ändringsförslag 3
Artikel 5

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

Myndigheten skall vad förvaltning och 
budget beträffar vara självständig, enligt 
vad som föreskrivs i denna förordning. Den 
skall utföra sina uppgifter fullständigt 
oberoende av nationella myndigheter och 
organ inom det civila samhället.

Motivering

Definitionen av hur självständig myndigheten skall vara bör inte kunna missförstås. 
Myndigheter av olika slag utgör ett nödvändigt inslag i unionens offentliga tjänster eller 
”verkställande makt” och enligt det institutionella system som inrättats genom fördragen är 
det kommissionen som i sista hand bär det politiska ansvaret för dem, om inte annat stadgats 
i fördragen.

  
1 KOM(2005)0059 av den 25 februari 2005, punkt 3.
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Ändringsförslag 4
Artikel 7

Tillgång till handlingar Tillgång till handlingar och skydd av 
personuppgifter

1. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
tillämpas på de handlingar som finns hos 
institutet.

1. Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1049/2001 om 
allmänhetens tillgång till handlingar samt 
nr 45/2001 av den 18 december 2000 om 
skydd för enskilda i samband med 
behandling av personuppgifter skall 
tillämpas på myndigheten.

2. Styrelsen skall vidta åtgärder för att 
tillämpa förordning (EG) nr 1049/2001
inom sex månader från det att institutet
inrättats.

2. Styrelsen skall vidta åtgärder för att 
tillämpa dessa förordningar inom sex 
månader från det att myndigheten inrättats.

3. Beslut som institutet fattar enligt 
artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 
kan leda till att klagomål lämnas in till 
Europeiska ombudsmannen eller till att ett 
förfarande inleds vid Europeiska 
gemenskapernas domstol, enligt 
bestämmelserna i artiklarna 195 och 230 i 
fördraget.
4. Personuppgifter får inte bearbetas eller 
överföras utom då detta är absolut 
nödvändigt med tanke på fullföljandet av 
institutets uppdrag. I sådana fall skall 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter tillämpas.

Motivering

Avsikten är att göra ordalydelsen smidigare utan att förändra det normativa innehållet i 
föreskriften.

Ändringsförslag 5
Artikel 9

Institutets organ Myndighetens uppbyggnad
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Institutet kommer att omfatta följande: Myndigheten kommer att omfatta följande:
(a) en styrelse, (a) en styrelse,
(b) en direktör med egen personal, och (b) en direktör med egen personal, och
(c) en rådgivningsgrupp. (c) en rådgivningsgrupp.

Motivering

Avsikten är att förbättra ordalydelsen och få den att stämma överens med den terminologi 
som kommissionen använt i sitt utkast till interinstitutionellt avtal om rambestämmelser för 
EU:s tillsynsmyndigheter1.

Ändringsförslag 6
Artikel 10, rubrik och punkt 1

Styrelsen (Berör inte den svenska versionen)
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 nio ledamöter
som utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet från en förteckning 
som sammanställts av kommissionen, 
varvid antalet kandidater på förteckningen 
avsevärt skall överstiga antalet ledamöter 
som skall utses, samt en företrädare för
kommissionen. Den förteckning som 
kommissionen upprättar samt relevanta 
handlingar skall översändas till 
Europaparlamentet. Parlamentet kan 
omedelbart och senast tre månader efter 
denna skriftväxling lägga fram sina 
synpunkter för rådet, som därefter skall 
utse styrelsen.

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

  
1 KOM(2005)0059 av den 25.2.2005.
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Motivering

Frågan om hur myndigheternas styrelser skall vara sammansatta har sedan länge varit 
kontroversiell. Medan kommissionen regelbundet föreslår en styrelse med sex ledamöter 
utsedda av kommissionen och sex av rådet brukar rådet hålla fast vid att varje medlemsstat 
skall utse en egen företrädare.

Det här för med sig dryga kostnader och lämpar sig särskilt illa för små myndigheter med 
liten budget och få anställda. Jämställdhetsmyndigheten kommer inledningsvis att ha tretton 
anställda.

Den lösning som lagts fram i detta ändringsförslag valdes då Europeiska 
livsmedelsmyndigheten skulle inrättas 20021. Tack vare den fördelas rollerna rättvist och 
effektivt mellan kommissionen, parlamentet och rådet och på det här sättet kunde man nå en 
utväg ur dödläget i denna fråga. Europaparlamentet rekommenderade den här lösningen i sin 
resolution av den 13 januari 2004 om rambestämmelser för EU:s framtida 
tillsynsmyndigheter 2.

  
1 Artikel 25 i förordning (EG) nr 178/2002, EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
2 P5 TA_PROV(2004)0015, punkt 17 e).

Ändringsförslag 7
Artikel 10. punkt 2, stycke 2

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

Kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet skall syfta till att eftersträva en jämn 
könsfördelning i styrelsen samt att 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 
och  lämpliga icke-statliga organisationer
på gemenskapsnivå skall vara företrädda 
där.

Motivering

Med hjälp av den här lösningen undviker man att styrelsen är sammansatt av ”två klasser”, 
alltså dels fullvärdiga ledamöter och dels ledamöter utan rösträtt, såsom fallet är i 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag 8
Artikel 20, punkt 1
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1. I slutet av tredje året efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall institutet
beställa en oberoende extern utvärdering av 
de resultat institutet har uppnått på grundval 
av den uppdragsbeskrivning som styrelsen 
antagit i samverkan med kommissionen. 
Utvärderingen skall även innehålla en 
bedömning av institutets betydelse när det 
gäller att främja jämställdhet, och den skall 
omfatta en analys av synergieffekterna. 
Dessutom skall det eventuella behovet av att 
ändra eller utvidga institutets uppdrag 
behandlas, inbegripet de ekonomiska 
konsekvenserna av en sådan utvidgning. I 
utvärderingen skall de viktigaste aktörernas 
synpunkter beaktas, såväl på 
gemenskapsnivå som på nationell nivå.

I slutet av tredje året efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall myndigheten
beställa en oberoende extern utvärdering av 
de resultat myndigheten har uppnått på 
grundval av den uppdragsbeskrivning som 
styrelsen antagit i samverkan med 
kommissionen. Utvärderingen skall även 
innehålla en bedömning av myndighetens 
betydelse när det gäller att främja 
jämställdhet, och den skall omfatta en analys 
av hur kostnadseffektiv myndigheten är, i 
jämförelse med om kommissionens 
tjänstegrenar själva skulle utföra dess 
uppgifter. Dessutom skall det eventuella 
behovet av att ändra eller utvidga 
myndighetens uppdrag behandlas, inbegripet 
de ekonomiska konsekvenserna av en sådan 
utvidgning. I utvärderingen skall de 
viktigaste aktörernas synpunkter beaktas, 
såväl på gemenskapsnivå som på nationell 
nivå.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 9
Artikel 23

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

Myndigheten skall inleda sin verksamhet 
inom tolv månader efter det att förordningen 
trätt i kraft. Frågan om var den skall ha sitt 
säte skall avgöras inom sex månader efter 
sistnämnda datum med hjälp av en 
förordning som kompletterar den 
förordning genom vilken myndigheten 
inrättats.

Motivering

Frågan om var myndigheten skall ha sitt säte bör avgöras i tid, till undvikande av onödiga 
utgifter och onödigt besvär för personalen. Detta ändringsförslag motsvarar kommissionens 
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utkast till interinstitutionellt avtal1. Såsom Europaparlamentet påpekat i sin resolution av 
den 13 januari 2004 om kommissionens meddelande ”Rambestämmelser för 
EU:s tillsynsmyndigheter” bör beslut om fastställandet av myndigheternas säte utgöra en 
nödvändig beståndsdel i handlingen om att inrätta dem2.

Om beslutet om sätet inte kan fattas i själv rättsakten om inrättandet av myndigheten måste 
detta beslut fattas i form av en rättsakt som kompletterar den sistnämnda rättsakten och i 
enlighet med det förfarande som använts vid antagandet av denna sistnämnda rättsakt.

  
1 KOM(2005)0059, punkt 10.
2 Resolution A5-0471/2003, P5 TA(2004)0015, punkt 6.


