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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων
(COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0081),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 13, παράγραφος 2 και 141, 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0083/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η μελέτη σκοπιμότητας που 
διενεργήθηκε για την Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται σαφώς η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου 
για την ισότητα των φύλων, το οποίο θα 
εκτελεί ορισμένα από τα καθήκοντα με τα 
οποία δεν ασχολούνται προς το παρόν τα 
υφιστάμενα θεσμικά όργανα, ιδίως στους 
τομείς του συντονισμού, της 
συγκέντρωσης και της διάδοσης 
ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών, 
τη μεγαλύτερη προβολή της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και 

(7) Η μελέτη σκοπιμότητας που 
διενεργήθηκε για την Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται σαφώς η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου 
για την ισότητα των φύλων, το οποίο θα 
εκτελεί ορισμένα από τα καθήκοντα με τα 
οποία δεν ασχολούνται προς το παρόν τα 
υφιστάμενα θεσμικά όργανα, ιδίως στους 
τομείς του συντονισμού, της 
συγκέντρωσης και της διάδοσης 
ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών, 
της δημιουργίας δικτύων, τη μεγαλύτερη 
προβολή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
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την ανάπτυξη εργαλείων για την 
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές.

γυναικών, καθώς και την ανάπτυξη 
εργαλείων για την αποτελεσματικότερη 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις κοινοτικές πολιτικές.

Αιτιολόγηση

Το καθήκον αυτό περιγράφεται ως ένας από τους βασικούς σκοπούς του Ινστιτούτου στη μελέτη 
σκοπιμότητας της Επιτροπής και πρόκειται να αποτελέσει το καθημερινό εργαλείο που μπορεί 
να επιτείνει την αποτελεσματικότητα άλλων καθηκόντων που φέρει σε πέρας το Ινστιτούτο.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση 
αντικειμενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, η ανάπτυξη κατάλληλων 
εργαλείων για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, η προώθηση του διαλόγου 
μεταξύ των ενδιαφερομένων και η αύξηση 
της ευαισθητοποίησης μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών είναι απαραίτητα 
στοιχεία προκειμένου η Κοινότητα να 
μπορέσει να προαγάγει αποτελεσματικά 
την πολιτική για την ισότητα των φύλων, 
ιδίως στο πλαίσιο της διευρυμένης 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο 
να ιδρυθεί ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την 
ισότητα των φύλων, το οποίο θα επικουρεί 
τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη στην εκτέλεση αυτών των 
καθηκόντων.

(10) Η ανάλυση και η διάδοση 
αντικειμενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, η ανάπτυξη κατάλληλων 
εργαλείων για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, η προώθηση του διαλόγου 
μεταξύ των ενδιαφερομένων και η αύξηση 
της ευαισθητοποίησης μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών είναι απαραίτητα 
στοιχεία προκειμένου η Κοινότητα να 
μπορέσει να προαγάγει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά την πολιτική για την 
ισότητα των φύλων, ιδίως στο πλαίσιο της 
διευρυμένης Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
κρίνεται σκόπιμο να ιδρυθεί ευρωπαϊκό
ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, το 
οποίο θα επικουρεί τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη στην εκτέλεση 
αυτών των καθηκόντων.

Αιτιολόγηση

Η εύλογη χρήση των πόρων προϋποθέτει ότι το Ινστιτούτο δεν θα περιορισθεί σε μια 
διάρθρωση συλλογής και καταγραφής. Αυτό που λείπει σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο 
είναι η ικανότητα συγκέντρωσης των αναλύσεων και η διατύπωση καινοτόμων λύσεων όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων και την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11
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(11) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών είναι σημαντική για την 
προώθηση της συλλογής συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων δεδομένων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι πληροφορίες για την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών αφορούν όλα 
τα επίπεδα εντός της Κοινότητας – τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό. Για το 
λόγο αυτό, η διαθεσιμότητα αυτών των 
πληροφοριών θα είναι χρήσιμη στις αρχές 
των κρατών μελών για την κατάρτιση 
πολιτικών και μέτρων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στο δικό 
τους πεδίο αρμοδιότητας.

(11) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών και τις σχετικές
στατιστικές υπηρεσίες και ειδικότερα με 
την Eurostat είναι σημαντική για την 
προώθηση της συλλογής συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων δεδομένων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι πληροφορίες για την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών αφορούν όλα 
τα επίπεδα εντός της Κοινότητας – τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό. Για το 
λόγο αυτό, η διαθεσιμότητα αυτών των 
πληροφοριών θα είναι χρήσιμη στις αρχές 
των κρατών μελών για την κατάρτιση 
πολιτικών και μέτρων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στο δικό 
τους πεδίο αρμοδιότητας.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με την Eurostat και άλλους υπηρεσίες στατιστικής αποτελεί κομβικό στοιχείο για 
τη συγκέντρωση και καταγραφή δεδομένων που θα καταστήσουν δυνατή την αξιοποίηση των 
πόρων και την παροχή δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες του Ινστιτούτου για παροχή 
ανάλυσης και εμπειρογνωμοσύνης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Το Ινστιτούτο θα συνεργάζεται όσο το 
δυνατόν στενότερα σε όλα τα κοινοτικά 
προγράμματα και με όλους τους 
κοινοτικούς φορείς ώστε να αποφεύγεται η 
επικάλυψη, ιδίως όσον αφορά το 
ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τον 
ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία, το ευρωπαϊκό 
κέντρο για την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε 
μελλοντικό οργανισμό θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

(12) Το Ινστιτούτο θα συνεργάζεται όσο το 
δυνατόν στενότερα σε όλα τα κοινοτικά 
προγράμματα και με όλους τους 
κοινοτικούς φορείς ώστε να διασφαλίζεται 
η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των 
πόρων, ιδίως όσον αφορά το ευρωπαϊκό 
ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας, τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία, το ευρωπαϊκό κέντρο για 
την ανάπτυξη της επαγγελματικής 
κατάρτισης και κάθε μελλοντικό 
οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Τόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς, όσο και τα θεσμικά όργανα έχουν επανειλημμένως επισημάνει 
την έλλειψη ποιότητας των διαθέσιμων στοιχείων, δηλαδή ότι δύσκολα αυτά μπορούν να
συγκριθούν σε επίπεδο ΕΕ. Από την άποψη αυτή, η προτεινόμενη διατύπωση συνιστάται για να 
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μην παρουσιαστούν αποθαρρυντικά φαινόμενα για περαιτέρω ανασκοπήσεις και έρευνες.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης, κρίνεται σκόπιμο να 
προβλεφθεί η ενίσχυση της ισόρροπης 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(13) Για να διασφαλιστεί η ενισχυμένη 
συμμετοχή γυναικών στο διοικητικό 
συμβούλιο, η πλειοψηφία των μελών του 
Δ.Σ. πρέπει να είναι γυναίκες.

Αιτιολόγηση

Το Ινστιτούτο πρέπει να καταστεί υπόδειγμα συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, ιδίως στην πρώτη φάση της δημιουργίας του.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 19

(19( Σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, 
ο στόχος του παρόντος κανονισμού, 
δηλαδή η παροχή συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων πληροφοριών και δεδομένων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να 
επικουρούνται τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη στην 
προώθηση του στόχου της Συνθήκης ο 
οποίος έγκειται στην εξάλειψη της 
ανισότητας και στην προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, λόγω της 
κλίμακας και του αντικτύπου της 
προτεινόμενης δράσης, μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 
Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

(19) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, 
ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, λόγω της 
κλίμακας και του αντικτύπου της 
προτεινόμενης δράσης, μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 
Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση περιορίζει το ρόλο του Ινστιτούτου. Στον βαθμό που οι στόχοι
καθορίζονται με σαφήνεια, είναι περιττή η επανάληψη του ορισμού αυτού, καθόσον ενέχει τον 
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κίνδυνο δημιουργίας συγχύσεως.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2

Οι γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι, 
αφενός, να επικουρεί τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα, ιδίως την Επιτροπή, και 
τις αρχές των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου και την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και, αφετέρου, να συμβάλλει στη 
μεγαλύτερη προβολή αυτών των θεμάτων 
στους πολίτες της ΕΕ.

Οι γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι, 
αφενός, να συμβάλλει και να ενισχύει τη 
συμπερίληψη της ενσωμάτωσης της 
διάστασης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις κοινοτικές και τις 
συνεπακόλουθες εθνικές πολιτικές, να 
υποστηρίζει την ισότητα των φύλων και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, ενισχύοντας τις πιο καινοτόμες 
και διεπιστημονικές προσεγγίσεις και 
επισύροντας την προσοχή των πολιτών 
της Κοινότητας στα θέματα αυτά.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι που προτείνει η Επιτροπή είναι ταυτόχρονα υπερβολικά αόριστοι και αδύναμοι. Το 
Ινστιτούτο πρέπει να έχει ισχυρό και συγκεκριμένο στόχο, που θα του δίνει τη δυνατότητα να
είναι δραστήριο και καινοτόμο. Η περιορισμένη πρόοδος σε θέματα ισότητα των φύλων 
οφείλεται επίσης και στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ της γνώσης, της χάραξης και της 
εφαρμογής πολιτικής και, συνεπώς, για την κάλυψη του χάσματος αυτού, είναι χρήσιμος ο 
επαναπροσδιορισμός του στόχου.

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και 
διαδίδει συναφείς αντικειμενικές, 
αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες 
για την ισότητα των φύλων, καθώς και 
αποτελέσματα από έρευνες που έχουν 
διαβιβαστεί σε αυτό από τα κράτη μέλη, τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα, ερευνητικά 
κέντρα, εθνικούς φορείς ισότητας, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανώσεις·

(α) αναλύει συναφείς αντικειμενικές, 
αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες 
για την ισότητα των φύλων, καθώς και 
αποτελέσματα από έρευνες που έχουν 
διαβιβαστεί σε αυτό από τα κράτη μέλη, τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα, ερευνητικά 
κέντρα, εθνικούς φορείς ισότητας, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανώσεις·

Αιτιολόγηση

Το κύριο καθήκον του Ινστιτούτου πρέπει να είναι η ανάλυση, που θα προσδώσει συγκεκριμένη 
προστιθέμενη αξία και αναγνωρίσιμο «σήμα κατατεθέν» στο Ινστιτούτο. Βλέπε επίσης και 
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τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 10. 

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) αναπτύσσει μεθόδους για τη βελτίωση 
της συγκρισιμότητας, την 
αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας 
των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
την καθιέρωση κριτηρίων που βελτιώνουν 
τη συνοχή των πληροφοριών·

(β) Συνεργασία με την Eurostat και όλες 
τις σχετικές στατιστικές υπηρεσίες
προκειμένου να αναπτυχθούν μέθοδοι για 
τη βελτίωση της συγκρισιμότητας, την 
αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας 
των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
την καθιέρωση κριτηρίων που βελτιώνουν 
τη συνοχή των πληροφοριών, ούτως ώστε,
κατά τη συλλογή δεδομένων, οι υπηρεσίες 
αυτές να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα 
των δύο φύλων·

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με την Εurostat και τις άλλες σχετικές στατιστικές υπηρεσίες δεν διασφαλίζει 
μόνο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων αλλά, επιπλέον, παρέχει στο Ινστιτούτο τη 
δυνατότητα να επικεντρώνεται στην ανάλυση και στις στατιστικές υπηρεσίες να
προσανατολίζουν την έρευνα προς την κατεύθυνση προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη την 
ισότητα των φύλων, όπου αυτό ζητείται.

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) αναπτύσσει, αναλύει και αξιολογεί 
μεθοδολογικά εργαλεία που στηρίζουν την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις κοινοτικές πολιτικές·

(γ) αναπτύσσει, αναλύει, αξιολογεί και 
δημοσιοποιεί μεθοδολογικά εργαλεία που 
στηρίζουν την ενσωμάτωση της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές
και τις απορρέουσες εθνικές πολιτικές και 
στηρίζει τα θέματα των φύλων σε όλα τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα και
οργανισμούς·

Αιτιολόγηση

Το καθήκον αυτό πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να δώσει στο Ινστιτούτο τη δυνατότητα να 
συμμετέχει στην εφαρμογή της πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των 
φύλων στα κοινοτικά όργανα. 

Τροπολογία 11
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Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση 
που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά 
την ισότητα των φύλων·

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση 
που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά 
την ισότητα των φύλων, την ενσωμάτωση
της διάστασης της ισότητας των φύλων
και την ένταξή της στον προϋπολογισμό,
και ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα
των συναφών κοινοτικών και εθνικών 
πολιτικών·

Αιτιολόγηση

Το καθήκον αυτό πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον στόχο του Ινστιτούτου και πρέπει να 
αποσκοπεί στη δημιουργία ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας στην προσφορά του Ινστιτούτου.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δ α) Δημιουργία και συντονισμός ενός 
Δικτύου για την Ισότητα των Φύλων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4α, όπου θα
περιλαμβάνονται ερευνητικά κέντρα,
αρμόδιοι εθνικοί οργανισμοί, 
εμπειρογνώμονες και φορείς που 
εμπλέκονται σε θέματα ισότητας των
φύλων, προκειμένου να ενισχυθεί και να 
ενθαρρυνθεί η έρευνα, να βελτιστοποιηθεί 
η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και 
να ενισχυθεί η ανταλλαγή και διάδοση 
πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Το Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων θα λειτουργήσει ως τηλεματική υποστήριξη για την 
συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών. Το δίκτυο αποτελεί την καλύτερη λύση για την
αντιμετώπιση των χρονικών περιορισμών και των περιορισμών λόγω απόστασης και θα
εξασφαλίσει συνεχή βελτίωση της έρευνας και της διάδοσης μεταξύ των λίγων συνεδριάσεων 
που προβλέπονται σε επίπεδο Ινστιτούτου.

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητες του Ινστιτούτου·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 19.

Τροπολογία 14
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (στ)

(στ) διοργανώνει συνεδριάσεις με 
εμπειρογνώμονες προς υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου·

(στ) διοργανώνει ad hoc συνεδριάσεις με 
εμπειρογνώμονες προς υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου του και ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
ερευνητών·

Αιτιολόγηση

Η δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του Δικτύου για την 
Ισότητα των Φύλων και του Συμβουλευτικού Σώματος. Για να αποφευχθεί η επικάλυψη των 
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, οι συνεδριάσεις αυτές πρέπει να διοργανώνονται επί
συγκεκριμένου θέματος το οποίο θα χαρακτηρίζεται από έλλειψη γνώσης.

Τροπολογία 15
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)

(ζ) οργανώνει, με τους ενδιαφερομένους, 
διασκέψεις, εκστρατείες, στρογγυλές 
τράπεζες, σεμινάρια και συνεδριάσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ζ) οργανώνει, με τους ενδιαφερομένους, 
διασκέψεις, εκστρατείες, σεμινάρια και 
συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 
σκοπό την αύξηση της συνειδητοποίησης 
των πολιτών της Ένωσης για θέματα που 
άπτονται της ισότητας των φύλων·

Αιτιολόγηση

Η δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του Δικτύου για την 
Ισότητα των Φύλων και του Συμβουλευτικού Σώματος. Οι συνεδριάσεις αυτές πρέπει να 
διοργανώνονται με σκοπό την στήριξη των δράσεων για την αύξηση της συνειδητοποίησης που
αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς.

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (η α) (νέο)

(η α) δημιουργία μιας διαδραστικής 
υπηρεσίας η οποία θα παρέχει στα 
θύματα διακρίσεων λόγω φύλου τη 
δυνατότητα να καταγγέλλουν τέτοιου 
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είδους διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και θα παρέχει σχετικές
πληροφορίες που θα συμβάλλουν στην 
εξάλειψη των διακρίσεων αυτών·

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο έργο πρέπει να λειτουργήσει ως απευθείας δίαυλος με τους πολίτες και ως 
αποτελεσματικό εργαλείο για την αύξηση της συνειδητοποίησης. Πρέπει επίσης να λειτουργήσει 
και ως εργαλείο πληροφόρησης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλευτικού Φόρουμ.

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (η β) (νέο)

(η β) παροχή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά
με τη συνεκτίμηση της διάστασης της 
ισότητας των φύλων σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς οργανισμούς·

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμένοι πόροι σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς και η εμπειρογνωμοσύνη που συγκεντρώνονται
στο πλαίσιο του Ινστιτούτου και ο ύψιστος στόχος της αποτελεσματικής εφαρμογής σε όλα τα 
επίπεδα της δημόσιας και ιδιωτικής διαχείρισης, αιτιολογούν το συγκεκριμένο καθήκον του 
Ινστιτούτου.

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (η γ) (νέο)

(η γ) υποβάλλει συστάσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές στα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα, ούτως ώστε αυτά να
ενσωματώνουν αποτελεσματικά στη 
νομοθεσία τα θέματα που άπτονται της 
ισότητας των φύλων·

Αιτιολόγηση

Η προορατική προσέγγιση του Ινστιτούτου συνεπάγεται τη δυνατότητα να υποβάλει τέτοιου 
είδους συστάσεις προκειμένου να επισημαίνει την ουσιαστική βελτίωση στον τομέα της ισότητας 
των φύλων.

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (η δ) (νέο)
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(η δ) κοινή διαδικασία διαλόγου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με υπηρεσίες και 
οργανισμούς αρμόδιους για θέματα 
ισότητας των φύλων.

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη αξία του έργου του Ινστιτούτου πρέπει επίσης να αποτελέσει παράδειγμα σε 
διεθνές επίπεδο. 

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (η ε) (νέο)

(η ε) υποβάλλει εκθέσεις στα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα σχετικά με την ισότητα 
των φύλων και την ενσωμάτωση των 
θεμάτων που άπτονται της ισότητας των 
φύλων, στις υπό προσχώρηση και τις
υποψήφιες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η εμπειρογνωμοσύνη του Ινστιτούτου πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί για να παράσχει στα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνεται στις υποψήφιες χώρες στον τομέα του εν λόγω κανονισμού. 

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Το Ινστιτούτο δημοσιεύει ετήσια 
έκθεση των δραστηριοτήτων του.

Αιτιολόγηση

Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου είναι συγκεκριμένο καθήκον που πρέπει να μνημονεύεται 
χωριστά. 

Τροπολογία 22
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Το Ινστιτούτο, για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του και προκειμένου να 
αποφύγει τυχόν επικάλυψη και να 
διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση 

3. Το Ινστιτούτο, για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του και προκειμένου να 
διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση 
των πόρων, λαμβάνει υπόψη τις 
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των πόρων, λαμβάνει υπόψη τις 
υπάρχουσες πληροφορίες, από όποια πηγή 
και αν προέρχονται, και ιδίως τις 
δραστηριότητες που έχουν ήδη διενεργηθεί 
από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και από 
άλλους οργανισμούς, φορείς και αρμόδιες 
εθνικές και διεθνείς οργανώσεις, και 
συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Το Ινστιτούτο 
εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό με 
όλους τους σχετικούς κοινοτικούς 
οργανισμούς και φορείς της Ένωσης που 
θα καθοριστούν σε μνημόνιο συμφωνίας, 
όπου κρίνεται σκόπιμο.

υπάρχουσες πληροφορίες, από όποια πηγή 
και αν προέρχονται, και ιδίως τις 
δραστηριότητες που έχουν ήδη διενεργηθεί 
από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και από 
άλλους οργανισμούς, φορείς και αρμόδιες 
εθνικές και διεθνείς οργανώσεις, και 
συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Το Ινστιτούτο 
εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό με 
όλους τους σχετικούς κοινοτικούς 
οργανισμούς και φορείς της Ένωσης που 
θα καθοριστούν σε μνημόνιο συμφωνίας, 
όπου κρίνεται σκόπιμο.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 12. 

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 5, εδάφιο 1α (νέο)

Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
Ινστιτούτου παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με κάθε είδους τέτοιες 
συμβατικές σχέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και λεπτομερειών 
σχετικά με τα καθήκοντα που ανετέθησαν
και τα όργανα στα οποία ανετέθησαν.

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση συγκεκριμένων καθηκόντων πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην ετήσια έκθεση του 
Ινστιτούτου.

Τροπολογία 24
Άρθρο 4α (νέο)

Άρθρο 4α
Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων

1. Για να καταστεί δυνατή η όσο το
δυνατόν ταχύτερη και πιο 
αποτελεσματική σύσταση του δικτύου 
που προβλέπεται στο άρθρο 3(1)(δ), το
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Ινστιτούτο προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό προκειμένου να καταρτίσει 
κατάλογο των κέντρων, οργανισμών, 
οργανώσεων και εμπειρογνωμόνων που 
ασχολούνται με θέματα ισότητας των 
φύλων και ενσωμάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των φύλων στην πολιτική.
2. Λαμβάνοντας υπόψη τον κατάλογο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
διοικητικό συμβούλιο καλεί τις
καταχωρισμένες οργανώσεις ή άτομα να 
συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία σχετικά με το Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων.

Τροπολογία 25
Άρθρο 5

Το Ινστιτούτο διενεργεί τις 
δραστηριότητές του κατά τρόπο 
ανεξάρτητο από τις εθνικές αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών και είναι αυτόνομο 
ως προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Το Ινστιτούτο εκτελεί τα καθήκοντά του
με απόλυτη ανεξαρτησία.

Αιτιολόγηση

Η άνευ προϋποθέσεων απόλυτη ανεξαρτησία του Ινστιτούτου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζεται με την πρόταση 
της Επιτροπής για τη σύσταση υπηρεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 26
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία και δεν 
κοινοποιούνται παρά μόνο στις 
περιπτώσεις όπου τούτο κρίνεται 
απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση 
της αποστολής του Ινστιτούτου. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 

4. Στην επεξεργασία δεδομένων από το 
Ινστιτούτο εφαρμόζεται ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
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σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

δεδομένων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι σαφέστερη και ευθυγραμμίζεται με τους άλλους 
υφιστάμενους κανονισμούς για τη σύσταση υπηρεσιών.

Τροπολογία 27
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Το Ινστιτούτο, για να διευκολύνεται 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του, 
συνεργάζεται με οργανισμούς στα κράτη 
μέλη, όπως φορείς ισότητας, ερευνητικά 
κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με 
συναφείς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό ή 
διεθνές επίπεδο και με τρίτες χώρες.

1. Το Ινστιτούτο, για να διευκολύνεται 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του, 
συνεργάζεται με οργανισμούς και 
εμπειρογνώμονες στα κράτη μέλη, όπως 
φορείς ισότητας, ερευνητικά κέντρα, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικούς 
εταίρους, καθώς και με συναφείς 
οργανισμούς σε ευρωπαϊκό ή διεθνές 
επίπεδο και με τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το πολυδιάστατο του φαινομένου των διακρίσεων βάσει φύλου, οι 
μεμονωμένοι εμπειρογνώμονες από εξειδικευμένους τομείς, θα μπορούσαν να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στο έργο του Ινστιτούτου.

Τροπολογία 28
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγή και στοιχείο (α)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από έξι εκπροσώπους που διορίζονται από
το Συμβούλιο, έξι εκπροσώπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς και 
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Καθένας εκπροσωπεί μία από τις 
ακόλουθες ομάδες:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από τέσσερις εκπροσώπους που 
διορίζονται από το Συμβούλιο, τέσσερις
εκπροσώπους που διορίζονται από την 
Επιτροπή, τέσσερις εκπροσώπους που 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθώς και τρεις 
εκπροσώπους που διορίζονται από την 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφο για λόγους 
σεβασμού του πλουραλισμού και με βάση
την αρχή της εκ περιτροπής εναλλαγής, 
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καθένας εκπροσωπεί μία από τις 
ακόλουθες ομάδες:

α) σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις 
σε κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν 
έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου και στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων·

α) μη κυβερνητικές οργανώσεις σε 
κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν έννομο 
συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου και στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων·

Αιτιολόγηση

O ισόρροπος ρόλος των τριών θεσμικών οργάνων στη διαδικασία διορισμού των μελών του 
Δ.Σ. διασφαλίζει την ανεξαρτησία του οργάνου. Η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, με βάση την αρχή του πλουραλισμού και της εκ περιτροπής εναλλαγής, αντικατοπτρίζει
τη σημασία του ρόλου τους στη διάδοση και εφαρμογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων 
και την συμπερίληψη των πτυχών της ισότητας των φύλων στην πολιτική.

Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
διορίζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας και 
ευρύ φάσμα γνώσεων στον τομέα της 
ισότητας των φύλων. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
διορίζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας και 
ευρύ και διεπιστημονικό φάσμα γνώσεων 
στον τομέα της ισότητας των φύλων. 

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιδιώκουν 
την ίση εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελείται 
από γυναίκες.

Οι αναπληρωτές, που εκπροσωπούν τα 
μέλη κατά την απουσία τους, διορίζονται 
με την ίδια διαδικασία.

Οι αναπληρωτές, που εκπροσωπούν τα 
μέλη κατά την απουσία τους, διορίζονται 
με την ίδια διαδικασία.

Η θητεία είναι πενταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά.

Η θητεία είναι πενταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά.

Ο κατάλογος των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου δημοσιεύεται από το 
Συμβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ιστότοπο 
του Ινστιτούτου.

Ο κατάλογος των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου δημοσιεύεται από το 
Συμβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ιστότοπο του 
Ινστιτούτου και στους σχετικούς 
ιστοτόπους.

Αιτιολόγηση

Τα θέματα ισότητας των φύλων είναι οριζόντια και διαπερνούν την κοινωνική, οικονομική, 
νομική και πολιτιστική σφαίρα της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα 
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διοικητικό συμβούλιο που να μπορεί να αντιμετώπιση τα πολυδιάστατα φαινόμενα διακρίσεων
με βάση το φύλο.

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για 
ανανεώσιμη θητεία ενός έτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για
περίοδο δυόμισι ετών. Ο πρόεδρος και 
αντιπρόεδρος μπορούν να εκπέσουν των
καθηκόντων τους με πλειοψηφία δύο 
τρίτων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση

Ένα διοικητικό συμβούλιο με μεγαλύτερες ευθύνες παρέχει την ευκαιρία για πιο προορατική 
διάρθρωση ικανή να προδώσει αξία στα καθήκοντα του προέδρου.

Τροπολογία 31
Άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχείο (β)

β) εγκρίνει την ετήσια έκθεση για την 
οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 3 στοιχείο 
ε), συγκρίνοντας ιδίως τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί με τους στόχους του 
ετήσιου προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση 
διαβιβάζεται το αργότερο έως τις 15 
Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών· 

β) εγκρίνει την ετήσια έκθεση για την 
οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 3 στοιχείο 
ε), συγκρίνοντας ιδίως τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί με τους στόχους του 
ετήσιου προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση 
διαβιβάζεται το αργότερο έως τις 15 
Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και δημοσιεύεται στην 
ιστοθέση του Ινστιτούτου·

Αιτιολόγηση

Ο κεντρικός ρόλος του Ινστιτούτου δικαιολογεί τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την
ετήσια δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής του.

Τροπολογία 32
Άρθρο 10, παράγραφος 9

9. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό 9. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό 
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Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως. Ο πρόεδρος συγκαλεί επιπλέον 
συνεδριάσεις με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως. Ο πρόεδρος συγκαλεί επιπλέον 
συνεδριάσεις με δική του/της πρωτοβουλία 
ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τροπολογία 33
Άρθρο 10, παράγραφος 11

11. Οι διευθυντές του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία, του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και κάθε 
μελλοντικού οργανισμού θεμελιωδών 
δικαιωμάτων μπορούν, κατά περίπτωση, 
να καλούνται να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως παρατηρητές. 

11. Οι διευθυντές του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία, του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και κάθε 
μελλοντικού οργανισμού θεμελιωδών 
δικαιωμάτων μπορούν, κατά περίπτωση, 
να καλούνται να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως παρατηρητές, προκειμένου να 
συντονίσουν τα αντίστοιχα προγράμματα 
εργασίας όσον αφορά την ενσωμάτωση
των πτυχών της ισότητας των φύλων. 

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμιζόμενη με τις τροπολογίες επί του άρθρου 2, μια τέτοιου είδους συμμετοχή στο έργο 
του Δ.Σ. πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση του συντονισμού των εργασιών των διαφόρων 
εμπλεκομένων οργάνων.

Τροπολογία 34
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Το Ινστιτούτο διοικείται από διευθυντή 
ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής. Πριν από το διορισμό του, ο 
επιλεγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να προβεί 
σε δήλωση ενώπιον της/των αρμόδιας(-
ων) επιτροπής(-ών) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε
ερωτήσεις των μελών της/τους.

1. Το Ινστιτούτο διοικείται από διευθυντή 
ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, βάσει καταλόγου υποψηφίων 
που προτείνει η Επιτροπή μετά από 
ανοικτό διαγωνισμό, αφού προηγηθεί 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού,
πρόσκλησης για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Πριν από τον διορισμό, οι 
υποψήφιοι καλούνται να προβούν χωρίς 
καθυστέρηση σε δήλωση ενώπιον 
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της(των) αρμόδιας(ων) επιτροπής(ών)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών
της(τους). Στη διαδικασία διορισμού, το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ο κομβικός ρόλος του διευθυντή στην εκπλήρωση των στόχων του Ινστιτούτου απαιτεί μια 
ανοιχτή διαδικασία επιλογής προκειμένου να διασφαλίζεται η επιλογή του καλύτερου δυνατού 
προσώπου για τη θέση αυτή.

Τροπολογία 35
Άρθρο 11, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Ο διευθυντής έχει πενταετή θητεία. 
Βάσει πρότασης της Επιτροπής και 
ύστερα από αξιολόγηση, η θητεία αυτή 
δύναται να ανανεωθεί μία φορά για 
μέγιστη περίοδο 5 ετών. Κατά την 
αξιολόγηση, η Επιτροπή εκτιμά ιδίως τα 
εξής:

2. Ο διευθυντής έχει πενταετή θητεία. 
Ύστερα από αξιολόγηση, η θητεία αυτή 
δύναται να ανανεωθεί μία φορά για 
μέγιστη περίοδο 5 ετών. Κατά την 
αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκτιμά ιδίως τα εξής:

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία και η ανάληψη περαιτέρω ευθυνών από το Δ.Σ., η 
συμμετοχή της Επιτροπής στη διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι ευπρόσδεκτη.

Τροπολογία 36
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται 
από μέλη αρμόδιων φορέων που 
ειδικεύονται στα ζητήματα ισότητας των 
φύλων· κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
εκπρόσωπο. Το Συμβουλευτικό Σώμα 
περιλαμβάνει επίσης τρία μέλη, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, τα οποία διορίζονται 
από την Επιτροπή και εκπροσωπούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ενδιαφερόμενους 
φορείς, όπως οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον 
να συμβάλουν στην καταπολέμηση των 

1. Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται 
από μέλη αρμόδιων φορέων που 
ειδικεύονται στα ζητήματα ισότητας των 
φύλων· κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
εκπρόσωπο.
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διακρίσεων λόγω φύλου και στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, 
καθώς και οι ενώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων σε κοινοτικό επίπεδο. Οι 
εκπρόσωποι δύνανται να αντικαθίστανται 
από αναπληρωτές, οι οποίοι διορίζονται 
ταυτόχρονα.

Αιτιολόγηση

Η ενεργός συμμετοχή των ΜΚΟ στο Δ.Σ. και το επαναπροσδιορισμένο πεδίο αναφοράς του 
Συμβουλευτικού Σώματος καθιστά περιττή την διπλή εκπροσώπηση στο Συμβουλευτικό Σώμα.

Τροπολογία 37
Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Το Συμβουλευτικό Σώμα συνιστά 
μηχανισμό για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και για τη συγκέντρωση γνώσεων. 
Διασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ 
του Ινστιτούτου και των αρμόδιων 
φορέων στα κράτη μέλη.

4. Το Συμβουλευτικό Σώμα συντρέχει τον 
διευθυντή στην προετοιμασία του ετήσιου 
και μεσοπρόθεσμου προγράμματος
δραστηριοτήτων.

Συνιστά μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών διοικήσεων για την 
εφαρμογή των δράσεων για την 
ενσωμάτωσης του θέματος της ισότητας 
των φύλων στις εθνικές πολιτικές και 
μηχανισμό για την παρακολούθηση του 
έργου που αναφέρεται στο άρθρο 
3(1)(ηα). 

Αιτιολόγηση

Με τη δημιουργία του Δικτύου, ο ρόλος του Συμβουλευτικού Σώματος πρέπει να 
αναπροσανατολιστεί προκειμένου να συμπληρώνει τα νέα καθήκοντά του Ινστιτούτου και να 
διασφαλίζει την μεταπαρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης. 

Τροπολογία 38
Άρθρο 12, παράγραφος 8

8. Ο διευθυντής δύναται να προσκαλεί 
εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους 
σχετικών οικονομικών τομέων, ενώσεων 
εργοδοτών, συνδικαλιστικών φορέων, 

8. Ο διευθυντής, με δική του πρωτοβουλία 
ή κατόπιν συστάσεως μελών του
Συμβουλευτικού Σώματος, δύναται να 
προσκαλεί εμπειρογνώμονες ή 
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επαγγελματικών ή ερευνητικών φορέων ή 
μη κυβερνητικών οργανώσεων με 
αναγνωρισμένη πείρα σε συναφείς με το 
έργο του Ινστιτούτου τομείς με σκοπό τη 
συνεργασία σε ειδικά καθήκοντα και τη 
συμμετοχή τους στις σχετικές 
δραστηριότητες του Συμβουλευτικού 
Σώματος.

εκπροσώπους σχετικών οικονομικών 
τομέων, ενώσεων εργοδοτών, 
συνδικαλιστικών φορέων, επαγγελματικών 
ή ερευνητικών φορέων ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων με αναγνωρισμένη πείρα σε 
συναφείς με το έργο του Ινστιτούτου 
τομείς με σκοπό τη συνεργασία σε ειδικά 
καθήκοντα και τη συμμετοχή τους στις 
σχετικές δραστηριότητες του 
Συμβουλευτικού Σώματος.

Αιτιολόγηση

Τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος θεωρούνται εμπειρογνώμονες και έχουν το προνόμιο να 
προτείνουν τη συμμετοχή άλλων εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 39
Άρθρο 19, παράγραφος 1

1. Το Ινστιτούτο είναι ανοικτό στη 
συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
δυνάμει των οποίων έχουν υιοθετήσει και 
εφαρμόζουν κοινοτική νομοθεσία στον 
τομέα που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

1. Το Ινστιτούτο είναι ανοικτό στη 
συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
δυνάμει των οποίων έχουν υιοθετήσει και 
εφαρμόζουν κοινοτική νομοθεσία στον 
τομέα που καλύπτει ο παρών κανονισμός,
επί παραδείγματι, σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, τον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, την 
εμπορία ανθρώπων, την επίλυση των 
συγκρούσεων και τη συμμετοχή των 
γυναικών στις κοινωνικές, οικονομικές 
και πολιτικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως εκτός Ε.Ε., δεν πρέπει να αγνοεί τις πλέον κατάφωρες και 
βίαιες μορφές διακρίσεων, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η 
εμπορία γυναικών, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στη 
δημόσια ζωή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Η ιδέα για τη δημιουργία Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά το 1995. Το 1999, η σουηδή υπουργός για την ισότητα των φύλων παρουσίασε σχέδιο 
πρότασης σε σεμινάριο στη Στοκχόλμη.

Η ατζέντα για την κοινωνική πολιτική, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας 
τον Δεκέμβριο του 2000, αναγνώρισε την ανάγκη αύξησης της συνειδητοποίησης, της 
διάθεσης πόρων και της ανταλλαγής εμπειριών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή ξεκίνησε μια μελέτη σκοπιμότητας, η οποία δημοσιεύθηκε τον 
Ιανουάριο του 2002, η οποία περιελάμβανε αξιολόγηση της ανάγκης δημιουργίας ενός 
τέτοιου ινστιτούτου, καθώς και των καθηκόντων με τα οποία έπρεπε αυτό να επιφορτιστεί.

Για την περαιτέρω ώθηση του προβληματισμού όσον αφορά τη δημιουργία ινστιτούτου για 
την ισότητα των φύλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια μελέτη σχετικά με την 
αιτιολόγηση, τους στόχους και την οργάνωση ενός ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων σε 
επίπεδο Ε.Ε. Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2004. Αμφότερες οι μελέτες 
επισημαίνουν τη χρησιμότητα του ινστιτούτου και συνιστούν τη δημιουργία του.

Η Επίτροπος Spidla, κατά την ανταλλαγή απόψεων με το προεδρείο της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και τους συντονιστές (στις 16 Ιανουαρίου 2005), ανακοίνωσε 
την πρόταση που επρόκειτο να υποβληθεί σχετικά με τη δημιουργία του Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων. Στις 8 Μαρτίου 2005, ημερομηνία που συμπίπτει με τον εορτασμό της 
διεθνούς ημέρας της γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση κανονισμού 
του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων.

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων διοργάνωσε στις 13 
Σεπτεμβρίου 2005, δημόσια ακρόαση προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις 
εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις οργανωτικές πτυχές, τα καθήκοντα, τη συντονιστική 
λειτουργία καθώς και τον ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.

Οι εισηγητές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής, και ιδίως την προσπάθεια για τη 
δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου, που θα επικεντρώνονται ειδικά σε θέματα των δύο 
φύλων. Οι εισηγητές υποστηρίζουν πλήρως την ιδέα της δημιουργίας ενός οργάνου που θα 
ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ισότητας των δύο φύλων, καθόσον έτσι θα διασφαλισθεί 
ότι ο πρωταρχικός στόχος της ισότητας των φύλων, όπως ορίζονται στη Συνθήκη, δεν θα 
καταστεί δευτερεύων, στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης πολιτικής ασκείται σε επίπεδο Ε.Ε. 
για την κατάργηση των διακρίσεων. 
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2. Κύρια θέματα

A. Πεδίο αναφοράς του Ινστιτούτου:

Κατά την άποψή των εισηγητριών, το πεδίο αναφοράς του Ινστιτούτου πρέπει να 
επισημανθεί με μια πιο προορατική προσέγγιση, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ουσιαστική προστιθέμενη αξία.

Αμφότερες οι μελέτες σκοπιμότητας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, επεσήμαναν την 
ανάγκη δημιουργίας ενός κέντρου αριστείας, το οποίο θα αναγνωρίζεται ως κεντρικό όργανο 
από όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο.

B. Καθήκοντα του Ινστιτούτου: 

Η περιγραφή των καθηκόντων που προτείνει η Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά τη γνώση των ζητημάτων περί 
ισότητας των φύλων.

Οι εισηγήτριες επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί στο Ινστιτούτο δυνατότητα να 
επικεντρωθεί στην ανάλυση και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης.

Μολονότι η γνώση σχετικά με τις διακρίσεις με βάση το φύλο είναι κατακερματισμένη, 
υπάρχουν ήδη αρκετά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που διατίθενται σε όλα τα θεσμικά 
όργανα, τα οποία έχουν παρασχεθεί από αρμόδια όργανα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Το βασικό πρόβλημα είναι η συσχέτιση των στοιχείων αυτών με τη χάραξη 
και την εφαρμογή πολιτικής.

Το πρόβλημα της συγκρισιμότητας των στοιχείων πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσω ειδικής 
συνεργασίας με τις αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες, αλλά το βάρος της συλλογής στοιχείων, 
που προϋποθέτει πόρους σημαντικά υψηλότερους από αυτούς που προβλέπονται στο 
δημοσιονομικό δελτίο της Επιτροπής, πρέπει να επιβαρύνει τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, 
με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των πόρων.

Γ. Μέθοδος εργασίας

Μολονότι η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνονται στην ανάγκη απόκτησης γνώσης με 
βάση την ανταλλαγή απόψεων για το έργο του Ινστιτούτου, η δομή της ανταλλαγής αυτής 
θεωρείται υπερβολικά στατική και δεν εγγυάται πραγματική προστιθέμενη αξία στην 
απόδοση του Ινστιτούτου.

Με βάση αυτά, οι εισηγήτριες προτείνουν τη δημιουργία ενός Δικτύου για την Ισότητα 
των Φύλων, που θα δώσει τη δυνατότητα συστηματικής ανταλλαγής γνώσης μεταξύ 
όλων των συναφών φορέων, με επικέντρωση στις βέλτιστες πρακτικές και τις πιο 
καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση των ζητημάτων που άπτονται 
της ισότητας των φύλων στη χάραξη πολιτικής.
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Ταυτόχρονα, το Δίκτυο πρέπει να αποτελέσει δεξαμενή πληροφοριών και εργαλείο για τη 
διατήρηση της συνεχούς ανταλλαγής γνώσης, που θα συνεισφέρει στον προβληματισμό των 
εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου, των εθνικών εμπειρογνωμόνων και των αρμοδίων για τη 
λήψη αποφάσεων, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ερευνητικών 
κέντρων.

Δ. Ανεξαρτησία του ιδρύματος

Οι εισηγήτριες επιθυμούν να επισημάνουν περαιτέρω την ανεξαρτησία του Ινστιτούτου. 
Καθόσον τα καθήκοντά του υπερβαίνουν κατά πολύ την τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής, 
υπάρχει σαφής ανάγκη να επισημανθεί η ανεξαρτησία του Ινστιτούτου. Προξενεί κατάπληξη 
το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει δύο προτάσεις, μια που αφορά το Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων και η άλλη που αφορά την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ανεξαρτησία των εν λόγω 
οργανισμών.

E. Δομή του Ινστιτούτου

Η δομή του Ινστιτούτου ανταποκρίνονται στους στόχους, τα καθήκοντα και την ανεξαρτησία
του.

Σε σχέση με αυτό, οι εισηγητές επιθυμούν να προτείνουν την ισόρροπη σύνθεση του Δ.Σ., με 
ισότιμη συμμετοχή, και συνεπώς ουδετερότητα, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής.

Επιπλέον, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να καταστεί πιο ουσιαστική στο 
πλαίσιο του Δ.Σ., με τη χορήγηση δικαιώματος ψήφου στους τρεις εκπροσώπους των ΜΚΟ, 
των υπαλλήλων και των εργαζομένων.

Επιπλέον, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών με τους διευθυντές 
των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, επισημάνθηκε σημαντικό χάσμα όσον αφορά τα ζητήματα 
της ισότητας των φύλων, σε πολλές από τις υπηρεσίες αυτές. Συνεπώς, οι εισηγήτριες
επιθυμούν να καθοριστεί ελάχιστη ποσόστωση εκπροσώπησης 2/3 για τις γυναίκες 
εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο, ως δείγμα στήριξης της συμμετοχής των γυναικών 
στις διαδικασίες λήψη αποφάσεων.

Ο ρόλος του διευθυντή έχει κομβική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου 
και πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η επιλογή του πρέπει να γίνει με διαφανή και 
ανοικτή διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλογή του κατάλληλου προσώπου για 
τον ρόλο αυτό. Επίσης, η λογοδοσία του διευθυντή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά ενώπιον 
του Δ.Σ. χωρίς την παρεμβολή της Επιτροπής, καθόσον αυτό θα οδηγούσε σε παραβίαση της 
ανεξαρτησίας του Ινστιτούτου.

Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Σώματος πρέπει να αναπροσανατολιστεί με τη δημιουργία του 
Δικτύου για την Ισότητα των Φύλων.

Οι εισηγήτριες θα επιθυμούσαν να ενισχυθεί η σύνδεση της χάραξης με την εφαρμογή της 
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πολιτικής όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων. Ο ρόλος του 
Συμβουλευτικού Σώματος πρέπει να συμβάλει στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ινστιτούτου, 
παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη στον διευθυντή, καθώς και συμβάλλοντας στο συντονισμό 
των δραστηριοτήτων που αφορούν την ισότητα των φύλων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνεχής γεφύρωση της γνώσης, της πολιτικής και της υλοποίησης.

3. Συμπεράσματα

Οι τροπολογίες που προτείνουν οι εισηγητές αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας του ρόλου του Ινστιτούτου στο πλαίσιο των 
πολιτικών της Ε.Ε.

Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων αυτών φαντάζει δύσκολη χωρίς τη διάθεση των κατάλληλων 
οικονομικών πόρων. Μολονότι το δημοσιονομικό δελτίο της Επιτροπής είναι απλώς 
ενδεικτικό, είναι σαφές ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε ένα 
«χάρτινο τίγρη», γεγονός που θα έπληττε σοβαρά την αξιοπιστία της δέσμευσης της Ε.Ε. σε 
θέματα ισότητας των φύλων.


