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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0081);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 2 ja artikli 141 
lõiget 3, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0083/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2005),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7 

(7) Komisjoni tellimusel läbi viidud 
teostatavusuuringus jõuti järeldusele, et 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi rolliks peaks olema tegelemine 
nende ülesannetega, millega olemasolevad 
asutused praegu ei tegele, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu kooskõlastamine, 
tsentraliseerimine ning uurimisandmete ja 
teabe levitamine, tähelepanu tõmbamine 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
küsimusele ning selliste vahendite 
väljatöötamine, mis aitaksid kaasata soolise 

(7) Komisjoni tellimusel läbi viidud 
teostatavusuuringus jõuti järeldusele, et 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi rolliks peaks olema tegelemine 
nende ülesannetega, millega olemasolevad 
asutused praegu ei tegele, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu kooskõlastamine, 
tsentraliseerimine ning uurimisandmete ja 
teabe levitamine, võrgustiku loomine,
tähelepanu tõmbamine meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse küsimusele ning selliste 
vahendite väljatöötamine, mis aitaksid 
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võrdõiguslikkuse temaatikat ühenduse 
kõikidesse tegevusvaldkondadesse.

kaasata soolise võrdõiguslikkuse 
temaatikat ühenduse kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse.

Justification

This task is specified as one of the main aim of the Institute in the feasibility study of the 
Commission and is deemed to be the day-to-day tool able to enhance the effectiveness of other 
tasks carried out by the Institute.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 10

(10) Meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
käsitleva objektiivse, usaldusväärse ja 
võrreldava teabe ja andmete kogumine,
analüüs ja levitamine, vahendite 
väljatöötamine soolise võrdõiguslikkuse 
mõõtme kaasamiseks kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse, huvitatud poolte 
vahelise dialoogi arendamine ning ELi 
kodanike teadlikkuse tõstmine on 
vajalikud, et ühendusel oleks võimalik 
tõhusalt arendada soolise võrdõiguslikkuse 
poliitikat, eelkõige laienenud liidus.  
Seetõttu on asjakohane luua Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis 
eespool nimetatud ülesannete täitmisega 
abistaks ühenduse institutsioone ja 
liikmesriike.

(10) Meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
käsitleva objektiivse, usaldusväärse ja 
võrreldava teabe ja andmete analüüs ja 
levitamine, vahendite väljatöötamine 
soolise võrdõiguslikkuse mõõtme 
kaasamiseks kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse, huvitatud poolte 
vahelise dialoogi arendamine ning ELi 
kodanike teadlikkuse tõstmine on 
vajalikud, et ühendusel oleks võimalik 
tõhusalt arendada ja rakendada soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat, eelkõige 
laienenud liidus. Seetõttu on asjakohane 
luua Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituut, mis eespool nimetatud ülesannete 
täitmisega abistaks ühenduse institutsioone 
ja liikmesriike.

Justification

A sensible use of ressources implies to avoid restricting the Institute to a collection and 
recording structure. What is lacking at EU and national level is a capacity to pool analysis 
and to come up with innovative solutions as regards gender mainstreaming and gender 
equality.
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Muudatusettepanek 3
Põhjendus 11 

(11) Koostöö liikmesriikide vastavate 
asutustega on tähtis võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise 
edendamise seisukohalt Euroopa tasandil;  
meeste ja naiste võrdõiguslikkust käsitlev 
teave puudutab kõiki tasandeid –
kohalikku, regionaalset, siseriiklikku ja 
ühenduse tasandit – ja seetõttu on sellise 
teabe kättesaadavus kasulik liikmesriikide 
asutustele nende pädevusalas olevate 
tegevussuundade ja meetmete 
määratlemisel kohalikul, regionaalsel ja 
siseriiklikul tasandil.

(11) Koostöö liikmesriikide vastavate 
asutuste ja statistikaorganisatsioonidega, 
eelkõige Eurostatiga on tähtis võrreldavate 
ja usaldusväärsete andmete kogumise 
edendamise seisukohalt Euroopa tasandil;  
meeste ja naiste võrdõiguslikkust käsitlev 
teave puudutab kõiki tasandeid –
kohalikku, regionaalset, siseriiklikku ja 
ühenduse tasandit – ja seetõttu on sellise 
teabe kättesaadavus kasulik liikmesriikide 
asutustele nende pädevusalas olevate 
tegevussuundade ja meetmete 
määratlemisel kohalikul, regionaalsel ja 
siseriiklikul tasandil.

Justification

The cooperation with Eurostat and other statistical bodies  is a key element to collect and 
record data making the best possible use of resources and to provide data in line with the 
Institute's needs for analysis and expertise delivery.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 12 

(12) Instituut hakkab kordamise 
vältimiseks osalema ühenduse 
programmides ja tegema võimalikult 
tihedat koostööd ühenduse asutustega, 
eelkõige Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi , Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri , Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskuse  ning loodava 
Põhiõiguste Ametiga.

(12) Instituut hakkab vahendite parima 
kasutamise tagamiseks osalema ühenduse 
programmides ja tegema võimalikult 
tihedat koostööd ühenduse asutustega, 
eelkõige Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi, Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri, Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskuse ning loodava 
Põhiõiguste Ametiga.

Justification

A recurrent statement, both by stakeholders and by the Institutions, is that we note a lack of 
quality in the available data, i.e. they can hardly be compared at EU level. In that 
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perspective, in order to avoid a deterrent phenomena for further surveys and research, it is 
recommended  to use the proposed formulation.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 13 

(13) Vastavalt asutamislepingu artiklile 3 
oleks asjakohane soodustada 
haldusnõukogu moodustamist, kus meeste 
ja naiste osakaal oleks tasakaalus.

(13) Naiste tugeva osaluse tagamiseks 
haldusnõukogus peaks enamus nõukogu 
liikmetest olema naised.

Justification

The Institute must be regarded as an example for women's participation to decision- making 
processes, especially in the first phase of its establishment.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus19 

(19) Vastavalt asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetele ei ole 
liikmesriikidel võimalik küllaldaselt 
saavutada käesoleva määruse eesmärki, 
milleks on võrreldava ja usaldusväärse 
teabe ja andmete kogumine Euroopa 
tasandil, et aidata ühenduse 
institutsioonidel ja liikmesriikidel 
saavutada asutamislepingu eesmärki –
kõrvaldada ebavõrdsus ja edendada 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust – ning 
seetõttu saab kavandatava tegevuse 
ulatuse ja mõju tõttu seatud eesmärki 
tõhusamalt saavutada ühenduse tasandil. 
Käesoleva määruse reguleerimisala ei ületa 
ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalike meetmete piire.

(19) Vastavalt asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetele ei ole 
liikmesriikidel võimalik küllaldaselt 
saavutada käesoleva määruse eesmärki 
ning seetõttu saab kavandatava tegevuse 
ulatuse ja mõju tõttu seatud eesmärki 
tõhusamalt saavutada ühenduse tasandil.  
Käesoleva määruse reguleerimisala ei ületa 
ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalike meetmete piire.
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Justification

the proposed formulation reduces teh role of the Institute. Since the objectves are clearly 
defined in the pertinent article, it is useless to duplicate such definition, with a risk to create 
confusion.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 2

Instituudi üldisteks eesmärkideks on abistada 
ühenduse institutsioone, eelkõige komisjoni, 
ning liikmesriikide ametiasutusi võitluses
soolise diskrimineerimisega, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning suurendada ELi 
kodanike teadlikkust eespool nimetatud 
probleemide osas. 

Instituudi üldisteks eesmärkideks on
soodustada ja tugevdada soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
kõikides ühenduse poliitikavaldkondades 
ning seonduvates siseriiklikes 
poliitikavaldkondades, toetada soolist 
võrdõiguslikkust ja võitlust soolise 
diskrimineerimisega, edendades
uuenduslikumaid ja 
interdistsiplinaarsemaid lähenemisi, ning 
suurendada ELi kodanike teadlikkust 
nimetatud probleemidest.

Justification

The objectives proposed by the Commission are at the same time too vague and too weak. The 
Institute should have a strong and specific objective, enabling it to be  proactive and 
innovative. The slow progress in gender equality is also due to the  gap between knowledge, 
policy making and policy implementation, it is therefore usefull to redefine the objective in 
order to bridge those gaps.

Muudatusettepanek 8
Artikli 3 lõike 1 punkt a

a) kogub, dokumenteerib, analüüsib ja 
levitab soolist võrdõiguslikkust käsitlevat 
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat 
teavet, mis hõlmab ka liikmesriikide, 
ühenduse institutsioonide, uurimiskeskuste, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate 
siseriiklike asutuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, asjaomaste kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
edastatud uurimustulemusi

a) analüüsib soolist võrdõiguslikkust 
käsitlevat objektiivset, usaldusväärset ja 
võrreldavat teavet, mis hõlmab ka 
liikmesriikide, ühenduse institutsioonide, 
uurimiskeskuste, võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevate siseriiklike 
asutuste, valitsusväliste organisatsioonide, 
asjaomaste kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
edastatud uurimustulemusi
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Justification

The principle task of the Institute should be the analysis, that would create a specific added 
value and a recognisable 'trademark' to the Institute.  See also amendment on recital 10.

Muudatusettepanek 9
Artikli 3 lõike 1 punkt b

b) töötab välja meetodeid, mis parandavad 
Euroopa tasandil kogutud andmete 
võrreldavust, objektiivsust ja 
usaldusväärsust, kehtestades teavet 
ühtlustavaid kriteeriume; 

b) teeb koostööd Eurostati ja kõikide 
vastavate statistikaorganisatsioonidega, et 
töötada välja meetodeid, mis parandavad 
Euroopa tasandil kogutud andmete 
võrreldavust, objektiivsust ja 
usaldusväärsust, kehtestades teavet 
ühtlustavaid kriteeriume;

Justification

The cooperation with Eurostat and other statistical bodies does not only guarantee the best 
use of available resources, it also enables the Institute to focus on analysis and the statistical 
bodies to redirect their research towards a gender specific approach where requested.

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 lõike 1 punkt c

c) töötab välja, analüüsib ja hindab 
metodoloogilisi vahendeid, eesmärgiga 
toetada soolise võrdõiguslikkusega seotud 
küsimuste kaasamist ühenduse kõikidesse 
tegevusvaldkondadesse;

c) töötab välja, analüüsib, hindab ja levitab
metodoloogilisi vahendeid, eesmärgiga 
toetada soolise võrdõiguslikkusega seotud 
küsimuste kaasamist ühenduse kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse ja seonduvatesse 
siseriiklikesse poliitikavaldkondadesse 
ning  toetada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist ühenduse kõikides 
institutsioonides ja organites;

Justification

This task should be reinforced, enabling the Institute to participate to the gender 
mainstreaming implementation in other community bodies.

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 lõike 1 punkt d
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d) viib läbi uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopas;

d) viib läbi uuringuid soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra, soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
soolist võrdõiguslikkust arvestava 
eelarvestamise kohta Euroopas, eelkõige 
asjaomaste ühenduse ja siseriiklike  
poliitikavaldkondade tõhususe kohta;

Justification

this task should be in line in the view of the Institute's objective and should aim at create an 
effective added value to the output of the Institute.

Muudatusettepanek 12
Artikli 3 lõike 1 punkt d a (uus) 

(d a) loob artiklis 4 a toodud Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku, 
kaasates soolise võrdõiguslikkusega 
seotud uurimiskeskuseid, pädevaid 
riiklikke asutusi, eksperte ja huvitatud 
pooli, ning koordineerib võrgustiku 
tegevust, et oleks võimalik toetada ja 
ergutada teadustööd, optimeerida 
olemasolevate vahendite kasutamist ning 
edendada teabe vahetamist ja levitamist;

Justification

The Gender Equality Network should serve as a telematic support to the pooling and 
exchange of information.  The network is the best solution to overcome time and distance 
constraints and to enable the constant improvement of research and dissemination  between 
the few meetings foreseen at Institute level.

Muudatusettepanek 13
Artikli 3 lõike 1 punkt e

e) avaldab aastaaruandeid instituudi 
tegevuse kohta;

välja jäetud

Justification

See amendment 19.
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Muudatusettepanek 14
Artikli 3 lõike 1 punkt f

f) korraldab uurimistöö toetamiseks 
ekspertide kohtumisi; 

f) korraldab instituudi uurimistöö 
toetamiseks ekspertide ad hoc kohtumisi ja 
toetab teadlaste teabevahetust; 

Justification

The exchange dynamic will be dealt within the Gender Equality network and the advisory 
forum. In order to avoid duplication within the activities of the Institute, such meeting should 
be organised on a specific subject characterised by a lack of knowledge.

Muudatusettepanek 15
Artikli 3 lõike 1 punkt g

g) korraldab Euroopa tasandil koos 
asjaomaste huvitatud pooltega konverentse, 
kampaaniaid, ümarlaudu, seminare ja 
kohtumisi;

g) korraldab Euroopa tasandil koos 
asjaomaste huvitatud pooltega konverentse, 
kampaaniaid ja kohtumisi Euroopa 
kodanike seas soolise võrdõiguslikkuse 
alase teadlikkuse tõstmiseks;

Justification

The exchange dynamic will be dealt within the Gender Equality network and the advisory 
forum. Such meetings should be used to support the raising awareness actions operated by 
stakeholders.

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 lõike 1 punkt h a (uus)

(h a) loob interaktiivse teenistuse, mis 
võimaldab soolise diskrimineerimise 
ohvritel teatada sellisest 
diskrimineerimisest Euroopa Liidus ja 
mis annab teavet sellise diskrimineerimise 
tõrjumiseks; 

Justification

The proposed task should serve as a direct channel with citizens and an efficient tool for 
raising awareness.  It should also serve as an information tool for the Advisory Forum 
meetings.

Muudatusettepanek 17



PR\586558ET.doc 13/25 PE 364.874v01-00

ET

Artikli 3 lõike 1 punkt h b (uus)

(h b) pakub soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise alaseid ekspertteadmisi 
avalikele ja eraorganisatsioonidele; 

Justification

The limited resources at EU level, as well as the expertise pooled within the Institute and the 
ultimate objective of efficient implementation at all levels of public and private management  
justify this specific task for the Institute.

Muudatusettepanek 18
Artikli 3 lõike 1 punkt h c (uus)

(h c) esitab ühenduse institutsioonidele 
soovitusi ja juhiseid selle kohta, kuidas 
tõhusalt kaasata soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist õigusloomesse;  

Justification

The proactive approach of the Institute implies the possibility to submit such 
recommendations in order to point at an effective improvement of gender equality.

Muudatusettepanek 19
Artikli 3 lõike 1 punkt h d (uus) 

(h d) asub rahvusvahelisel tasandil 
dialoogi soolise võrdõiguslikkuse eest 
vastutavate asutuste ja 
organisatsioonidega;

Justification

-The added-value of the Institute's work should be also used as an example at international 
level.

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 lõike 1 punkt h e (uus)

(h e) esitab ühenduse institutsioonidele 
aruandeid soolise võrdõiguslikkuse ja 
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soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
olukorra kohta ühinemisläbirääkimisi 
pidavates ja kandidaatriikides; 

Justification

The expertise of the Institute should also serve to provide community Institutions with the 
most accurate evaluation of progress in candidate countries related to the field of the present 
regulation.

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1 a. Instituut avaldab aastaaruande oma 
tegevuse kohta;

Justification

The annual report o the Institute is a specific task that should be listed separately.

Muudatusettepanek 22
Artikli 4 lõige 3

3. Oma tegevuses võtab instituut 
kordamise vältimiseks ja ressursside 
võimalikult tõhusaks kasutamiseks arvesse 
mis tahes allikast pärit teavet ning eelkõige 
ühenduse institutsioonides, muudes 
asutustes ja pädevates siseriiklikes ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides juba 
tehtud tööd ning teeb tihedat koostööd 
komisjoni pädevate talitustega. Instituut 
kooskõlastab oma töö vastavate ühenduse 
ametite ja liidu asutustega, mis määratakse 
vajadusel kindlaks vastastikuse mõistmise 
memorandumiga. 

3. Oma tegevuses võtab instituut
ressursside võimalikult tõhusaks 
kasutamiseks arvesse mis tahes allikast 
pärit teavet ning eelkõige ühenduse 
institutsioonides, muudes asutustes ja 
pädevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes 
organisatsioonides juba tehtud tööd ning 
teeb tihedat koostööd komisjoni pädevate 
talitustega. Instituut kooskõlastab oma töö 
vastavate ühenduse ametite ja liidu 
asutustega, mis määratakse vajadusel 
kindlaks vastastikuse mõistmise 
memorandumiga.

Justification

See amendment on recital 12.

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõike 5 alapunkt 1 a (uus) 
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Teavet selliste lepingute kohta, sealhulgas 
ülesannete üksikasjade ja organite kohta, 
kellele need on usaldatud, avaldatakse 
instituudi tegevuse aastaaruandes.

Justification

The delegation of specific tasks should be clearly mentioned in the annual report of the 
Institute.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Soolise võrdõiguslikkuse võrgustik

1. Et artikli 3 lõike 1 punktis d mainitud 
võrgustiku saaks luua võimalikult kiiresti 
ja tõhusalt, teeb instituut avatud 
pakkumiskutse, eesmärgiga koostada 
nimekiri keskustest, organisatsioonidest ja 
ekspertidest, kes tegelevad soolise 
võrdõiguslikkuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega.
2. Haldusnõukogu kutsub lõikes 1 
mainitud nimekirja alusel organisatsioone 
või üksikisikuid osalema võrgustiku 
tegevuses. 

Justification

See amendment on Gender Equality Network.

Muudatusettepanek 25
Artikkel 5

Instituut tegutseb siseriiklikest asutustest 
ja kodanikuühiskonnast sõltumatult ning 
ei sõltu ühenduse institutsioonidest. 

Instituut täidab oma ülesandeid täiesti 
iseseisvalt.

Justification
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The complete independence of the Institute, without any condition, is a fundamental 
requirement for the fulfilment of its tasks. The amendment is in line with the Commission's 
proposal on the creation of the Fundamental Rights'Agency.

Muudatusettepanek 26
Artikli 7 lõige 4

4. Isikuandmeid töödeldakse või 
edastatakse üksnes juhtudel, mil see on 
vältimatult vajalik instituudi eesmärkide 
täitmiseks.  Sellistel juhtudel kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

4. Andmete töötlemise korral instituudis 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust 
(EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduses.

Justification

The proposed modification is clearer and in line with other existing regulations creating 
agencies.

Muudatusettepanek 27
Artikli 8 lõige 1

1. Oma ülesannete täitmisel teeb instituut 
koostööd liikmesriikide 
organisatsioonidega, sealhulgas 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate 
asutuste, uurimiskeskuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, tööturu osapoolte ning 
vastavate Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil tegutsevate organisatsioonidega 
ning kolmandate riikidega. 

1. Oma ülesannete täitmisel teeb instituut 
koostööd liikmesriikide organisatsioonide
ja ekspertidega, sealhulgas 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate 
asutuste, uurimiskeskuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, tööturu osapoolte ning 
vastavate Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil tegutsevate organisatsioonidega 
ning kolmandate riikidega.

Justification

Considering the multidimensional phenomenon of Gender Discrimination, individual experts 
from specific fields could efficiently contribute to the works of the Institute.

Muudatusettepanek 28
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Artikli 10 lõike 1 sissejuhatus ja punkt a

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest
nõukogu poolt nimetatavast esindajast, 
kuuest komisjoni poolt nimetatavast 
esindajast ning kolmest komisjoni poolt 
nimetatavast hääleõiguseta esindajast, 
kellest igaüks esindab üht järgmistest 
huvigruppidest:

1. Haldusnõukogu koosneb neljast
nõukogu poolt nimetatavast esindajast, 
neljast komisjoni poolt nimetatavast 
esindajast, neljast Euroopa Parlamendi 
poolt nimetatavast esindajast ning kolmest 
komisjoni poolt nimetatavast esindajast, 
kelle nimetamisel järgitakse 
mitmekesisuse ning rotatsioonipõhimõtet
ja  kellest igaüks esindab üht järgmistest 
huvigruppidest:

a) asjaomane ühenduse tasandil tegutsev 
valitsusväline organisatsioon, kellel on 
õigustatud huvi võidelda soolise 
diskrimineerimisega ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust;

a) ühenduse tasandil tegutsevad
valitsusvälised organisatsioonid, kellel on 
õigustatud huvi võidelda soolise 
diskrimineerimisega ning edendada soolist 
võrdõiguslikkust;

Justification

A balanced role of the three Institutions in the nomination process of the Management Board 
is a guarantee for independence. The active participation of organised civil society, based on 
a pluralist and rotation principle reflects the importance of their role in the dissemination and 
implementation of gender equality and gender mainstreaming.

Muudatusettepanek 29
Artikli 10 lõige 2

2. Haldusnõukogu liikmed määratakse 
ametisse nii, et oleks tagatud pädevuse 
kõrgeim tase ning laialdased teadmised 
soolise võrdõiguslikkuse kohta. .

2. Haldusnõukogu liikmed määratakse 
ametisse nii, et oleks tagatud pädevuse 
kõrgeim tase ning laialdased ja
transdistsiplinaarsed teadmised soolise 
võrdõiguslikkuse kohta. 

Komisjoni ja nõukogu eesmärk on tagada 
meeste ja naiste võrdne esindatus 
haldusnõukogus.

Vähemalt kaks kolmandikku 
haldusnõukogu liikmetest on naised.

Asendusliikmed, kes asendavad liikmeid 
nende puudumise korral, nimetatakse 
samas korras.

Asendusliikmed, kes asendavad liikmeid 
nende puudumise korral, nimetatakse 
samas korras. 

Ametiaeg kestab viis aastat ja seda võib 
pikendada ühel korral.
Nõukogu avaldab haldusnõukogu liikmete 
nimed Euroopa Liidu Teatajas ja instituudi 
koduleheküljel.

Ametiaeg kestab viis aastat ja seda võib 
pikendada ühel korral.
Nõukogu avaldab haldusnõukogu liikmete 
nimed Euroopa Liidu Teatajas, instituudi 
koduleheküljel ja kõikidel asjakohastel 
veebilehekülgedel.
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Justification

Gender equality issues are transversal and penetrate the social, economic, legal and  cultural 
spheres of society. It is therefore necessary to have a Management Board able to face the 
multidimensional phenomena of gender discrimination.

Muudatusettepanek 30
Artikli 10 lõige 3

3. Haldusnõukogu valib oma esimehe ja 
aseesimehe üheaastaseks ametiajaks, 
mida võib pikendada.

3. Haldusnõukogu valib oma esimehe ja 
aseesimehe kahe ja poole aastaseks 
ametiajaks.
Esimeest ja aseesimeest võib ametist 
tagasi kutsuda haldusnõukogu liikmete 
kahe kolmandiku häälteenamusega.

Justification

A more responsibilised Management Board offers the opportunity to have a proactive 
structure able to give valuable inputs to the director's tasks.

Muudatusettepanek 31
Artikli 10 lõike 5 punkt b

b) võtab vastu artikli 3 punktis e osutatud 
iga-aastase aruande, milles eelkõige 
võrreldakse saavutatud tulemusi iga-
aastase tööprogrammi eesmärkidega.  
Nimetatud aruanne edastatakse hiljemalt 
15. juunil Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, kontrollikojale, 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja 
regioonide komiteele; 

b) võtab vastu artikli 3 punktis e osutatud 
iga-aastase aruande, milles eelkõige 
võrreldakse saavutatud tulemusi iga-
aastase tööprogrammi eesmärkidega.  
Nimetatud aruanne edastatakse hiljemalt 
15. juunil Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, kontrollikojale, 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja 
regioonide komiteele ning avaldatakse 
instituudi koduleheküljel; 

Justification

The central role of the Institute justifies the maximum transparency concerning  the annual 
publication of the annual report.

Muudatusettepanek 32
Artikli 10 lõige 9

9. Haldusnõukogu tuleb esimehe kutsel 
kokku vähemalt kaks korda aastas. 

9.  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Esimees võib kokku kutsuda 
lisakoosolekuid omal algatusel või ühe 
kolmandiku halduskogu liikmete taotlusel.

Muudatusettepanek 33
Artikli 10 lõige 11 

11. Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi, Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri, Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskuse ning tulevase 
Põhiõiguste Ameti direktoreid võidakse 
vastavalt vajadusele kutsuda vaatlejatena 
haldusnõukogu koosolekutele. 

11. Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi, Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri, Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskuse ning tulevase 
Põhiõiguste Ameti direktoreid võidakse 
vastavalt vajadusele kutsuda vaatlejatena 
haldusnõukogu koosolekutele, mainitud 
asutuste tööprogrammide 
koordineerimiseks soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise osas. 

Justification

In line with the amendments on article 2, such participation to the work of the management 
board should serve to enhance the coordination of works between the various community 
bodies involved.

Muudatusettepanek 34
Artikli 11 lõige 1 

1. Instituuti juhib direktor, kelle 
haldusnõukogu nimetab ametisse 
komisjoni ettepanekul.  Enne ametisse 
nimetamist võidakse paluda 
haldusnõukogu valitud kandidaadil 
esineda Euroopa Parlamendi pädeva(te) 
komitee(de) ees avaldusega ning vastata 
selle(nende) liikmete esitatud küsimustele.

1. Instituuti juhib direktor, kelle 
haldusnõukogu nimetab ametisse 
komisjoni ettepanekul koostatud 
nimekirja alusel; nimekiri koostatakse 
Euroopa Ühenduste Teatajas ja mujal 
avaldatud osalemiskutsete põhjal 
korraldatud avaliku konkursi alusel. 
Enne ametisse nimetamist kutsutakse 
kandidaadid viivitamata Euroopa 
Parlamendi pädeva(te) komisjoni(de) ette 
esinema ning selle(nende) liikmete 
küsimustele vastama. Ametisse 
nimetamisel võtab haldusnõukogu 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa 
Parlamendi arvamust.
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Justification

The crucial role of the Director in the fulfilment of the Institute's objective requires an open 
and selective procedure, in order to guarantee the highest possible profile to fill the post.

Muudatusettepanek 35
Artikli 11 lõike 2 sissejuhatav osa 

2. Direktori ametiaeg on viis aastat. 
Komisjoni ettepanekul ja pärast hindamist 
võidakse seda ametiaega üks kord 
pikendada kõige rohkem viie aasta võrra.  
Hindamise käigus hindab komisjon
eelkõige:

2. Direktori ametiaeg on viis aastat. Pärast
hindamist võidakse seda ametiaega üks 
kord pikendada kõige rohkem viie aasta 
võrra.  Hindamise käigus hindab 
haldusnõukogu eelkõige:

Justification

In order to guarantee the full independence and to responsibilise further the Management 
Board, the participation of the Commission in the evaluation process is not auspicable.

Muudatusettepanek 36
Artikli 12 lõige 1 

1. Nõuandev kogu moodustatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses pädevate 
asutuste liikmetest, kusjuures iga 
liikmesriik määrab ühe esindaja ning 
komisjon nimetab kolm hääleõiguseta 
liiget, kes esindavad Euroopa tasandil 
tegutsevaid huvitatud osapooli, nagu 
valitsusvälised organisatsioonid, kellel on 
õigustatud huvi võidelda soolise 
diskrimineerimisega ning edendada 
soolist võrdõiguslikkust, ning tööandjate 
ja töötajate organisatsioonid ühenduse 
tasandil. Esindajaid võib asendada samal 
ajal ametisse nimetatud asetäitjatega.

1. Nõuandev kogu moodustatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses pädevate 
asutuste liikmetest, kusjuures iga 
liikmesriik määrab ühe esindaja. 

Justification

The active participation of ngo's to the Management Board and the redefined scope of the 
Advisory forum makes it useless to have a double representation in the advisory forum.
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Muudatusettepanek 37
Artikli 12 lõige 4 

4. Nõuandev kogu loob mehhanismi 
soolise võrdõiguslikkusega seotud teabe 
vahetamiseks ning teadmiste ühiseks 
kasutamiseks. Nõuandev kogu tagab 
tiheda koostöö instituudi ja liikmesriikide 
pädevate asutuste vahel.

4. Nõuandev kogu toetab direktorit 
instituudi iga-aastase ja keskmise 
tähtajaga tööprogrammide koostamisel.

See moodustab mehhanismi riiklike 
ametiasutuste koostööks soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
meetmete rakendamisel siseriiklikesse 
poliitikavaldkondadesse ja artikli 3 lõike 1 
punktis h a mainitud ülesannete 
järelevalveks.

Justification

With the creation of the Network, the role of the Advisory Forum ought to be redirected in 
order to compelment the new tasks of the institute and to ensure the follow-up and 
coordination of implementation.

Muudatusettepanek 38
Artikli 12 lõige 8 

8. Direktor võib kutsuda eksperte või 
esindajaid vastavast majandussektorist, 
tööandjate organisatsioonidest, 
ametiühingutest, kutseühendustest või 
teadusasutustest või instituudi tööga seotud 
valdkondades tunnustatud pädevusega 
valitsusvälistest organisatsioonidest tegema 
koostööd konkreetsete ülesannete 
täitmiseks ja osalema nõuandva kogu 
asjakohases tegevuses.

8. Direktor võib omal algatusel või 
nõuandva kogu liikmete soovitusel
kutsuda eksperte või esindajaid vastavast 
majandussektorist, tööandjate 
organisatsioonidest, ametiühingutest, 
kutseühendustest või teadusasutustest või 
instituudi tööga seotud valdkondades 
tunnustatud pädevusega valitsusvälistest 
organisatsioonidest tegema koostööd 
konkreetsete ülesannete täitmiseks ja 
osalema nõuandva kogu asjakohases 
tegevuses.

Justification

The members of the advisory forum are considered to be experts, they are in a privileged 
situation to suggest the participation of other experts.

Muudatusettepanek 39
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Artikli 19 lõige 1 

1. Instituut on avatud osalemiseks riikidele, 
kes on sõlminud kokkulepped Euroopa 
Ühendusega, mille alusel nad kohustuvad 
vastu võtma ning kohaldama ühenduse 
õigusakte käesoleva määrusega 
reguleeritavas valdkonnas.

1. Instituut on avatud osalemiseks riikidele, 
kes on sõlminud kokkulepped Euroopa 
Ühendusega, mille alusel nad kohustuvad 
vastu võtma ning kohaldama ühenduse 
õigusakte käesoleva määrusega 
reguleeritavas valdkonnas, näiteks 
küsimustes, mis puudutavad naistevastast 
vägivalda, naiste suguelundite 
moonutamist, inimkaubandust, 
konfliktide lahendamist ning naiste 
osalust sotsiaalses, majanduslikus ja 
poliitilises otsustamisprotsessis. 

Justification

The cooperation with third countries, especially outside the EU, should not be deemed to 
ignore the most flagrant and violent types of discrimination, such as female genital 
mutilations and trafficking, as well as other issues dealing with the full participation of 
women to public life.



PR\586558ET.doc 23/25 PE 364.874v01-00

ET

EXPLANATORY STATEMENT

1. Historical Background

The idea to create a Gender Institute was first raised in 1995. A draft proposal was then 
presented by the Swedish Minister for Gender equality in 1999 at a seminar in Stockholm.

The Social Policy Agenda, adopted by the European Council at Nice in December 2000, 
recognised the need to increase awareness, pool resources and exchange experience in order 
to promote equality between men and women.

The European Commission subsequently launched a feasibility study, published in January 
2002, assessing the need for such an Institute and the tasks it should carry out.

In order to instigate further the debate on the creation of a Gender Institute, the European 
Parliament launched a study on the justification, the objectives and the organisation of a 
Gender Institute at EU level. The Study was published in June 2004.
Both Studies emphasize the usefulness of the Institute and recommend its creation.

Commissioner Spidla, during the exchange of views with the FEMM Bureau and coordinators 
(16th of January 2005), announced the forthcoming proposal to establish the Gender Institute.
On the 8 March 2005, International Women's Day, the European Commission published its 
proposal for a Regulation of the Council and the European Parliament establishing a European 
Institute for Gender Equality.

The Committee on Women's rights and Gender equality organised a Public Hearing on the 13 
September 2005, in order to gather expert opinions on the organisational aspects, the tasks, 
the coordination function as well as the role of organised civil society.

The Rapporteurs welcome the proposal of the Commission, in particular the effort to create an 
independent body, focusing specifically on Gender issues. The Rapporteurs fully support the 
idea of a Body dealing exclusively with Gender equality matters, since it ensures that the 
overarching objective of Gender Equality, as set out in the Treaty, will not be second to any 
other anti-discrimination policy at EU level.

2. Main Issues

A. Scope of the Institute :

In the view of the Rapporteurs, the Scope of the Institute ought to underline a more 
proactive approach in order to create an effective added-value.
Both feasibility studies of the Commission and the Parliament pointed out the necessity to 
have a centre of excellence, recognized as a central figure by all the actors involved in gender 
equality policies, at European and national level.
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B. Tasks of the Institute :

The description of tasks proposed by the Commission does not completely reflect the specific 
needs at EU level for Gender Equality knowledge.
The Rapporteurs emphasise the need to enable the Institute to focus on the analysis and 
expertise delivery.
Although the knowledge on Gender discrimination is dispersed, there is already a certain 
quantity of data and statistics available to all Institutions, delivered by competent bodies both 
at EU and national level. The main problem is the pertinence of this data with regard to policy 
making and policy implementation.
The problem of comparability of data should be dealt with through a specific cooperation with 
relevant statistical bodies, but the burden of data collection, which would require an amount 
of resources consequently heavier than the one foreseen by Commission's financial statement, 
should fall within the respective responsible bodies, with a view to guaranteeing the best 
possible use of resources.

C. Working Method

Although the Commission proposal emphasizes the need to have a knowledge  exchange-
based rationale for the work of the Institute, the structure of this exchange seems too static 
and does not guarantee an effective added value to the output of the Institute.

In this perspective, the Rapporteurs propose to create a Gender Equality Network, that 
would enable all pertinent actors to have a systematic knowledge exchange, focusing on 
best practices and the most innovative approaches to Gender Mainstreaming.

The Network should be at the same time a tool to pool information and a tool to maintain a 
constant exchange profitable to the Institute experts, the National experts and decision-
makers, as well as the non governmental organisations and the research centres.

D. Independence of the Institute

The Rapporteurs would like to emphasise further the independence of the Institute.
Since its tasks go well beyond technical support to the Commission, there is a clear need to 
underline the independence of the Institute.  It is surprising that there are two proposals from 
the Commission, one concerning the Gender Institute and the other concerning the 
Fundamental Rights Agency, with substantial difference concerning the independence of such 
bodies.

E. Structure of the Institute

The structure of the Institute is functional to its objectives, its tasks and its independence.

In this perspective, the Rapporteurs would like to propose a balanced composition of the 
Management Board, with an equal, and therefore neutral, role for the Council, the Parliament 
and the Commission.
Also, the participation of civil society ought to be more effective in the management Board, 
through the voting right granted to the three representatives of ngo's, employers and workers.
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Furthermore, the last meeting of the Budget Committee with the directors of the Decentralised 
agencies underlined a serious gender gap in many of the Agencies.
The Rapporteurs would like therefore to settle a minimum quota of 2/3 of women 
representative within the Management Board, as a sign of support to women's participation in 
decision-making processes.

The role of the Director is crucial to the good functioning of the Institute, and it should be 
clearly stated that his/her selection ought to be made in a transparent and open procedure in 
order to guarantee the most adequate profile for this role.  Also the accountability of the 
Director should be solely towards the management board with no interference from the 
Commission, since this could lead to a breach of the Institute's independence.

The role of the Advisory Forum ought to be redirected with the creation of the Gender 
Equality Network.
The Rapporteurs would like to reinforce the connection between policy making and policy 
implementation as regards gender mainstreaming and gender equality.
The role of the Advisory forum should be to contribute to the strategic planning of the 
Institute, providing an expert input to the Director, as well as coordinating the Gender 
Mainstreaming activities at national level, in order to ensure a constant bridge between 
knowledge, policy and implementation.

3. Conclusions

The amendments proposed by the Rapporteurs aim at enhancing the effectiveness and the 
pertinence of the Institute's role within the framework of EU policies.
However, it seems very difficult to reach the objectives of the Institute without an appropriate
financial contribution.  Even if the financial statement of the commission is purely indicative, 
it is clear that in such circumstances we risk creating a 'paper tiger' that could lead to seriously 
damage the credibility of the EU commitment to Gender Equality.


