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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tasa-
arvoinstituutin perustamisesta
(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0081),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan 
ja 141 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0083/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön
(A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Komissiolle tehdyssä 
toteutettavuustutkimuksessa katsottiin, että 
Euroopan tasa-arvoinstituutti voisi 
selkeästi ottaa toteuttaakseen joitakin 
sellaisia tehtäviä, joita toiminnassa olevat 
laitokset eivät nykyisellään hoida; 
erityisesti mainittiin tutkimustietojen 
koordinointi, keskittäminen ja 
levittäminen, miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon tuominen paremmin esille sekä 
välineiden kehittäminen tasa-
arvonäkökohtien liittämiseksi paremmin 

(7) Komissiolle tehdyssä 
toteutettavuustutkimuksessa katsottiin, että 
Euroopan tasa-arvoinstituutti voisi 
selkeästi ottaa toteuttaakseen joitakin 
sellaisia tehtäviä, joita toiminnassa olevat 
laitokset eivät nykyisellään hoida; 
erityisesti mainittiin tutkimustietojen 
koordinointi, keskittäminen ja 
levittäminen, verkottuminen, miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon tuominen 
paremmin esille sekä välineiden 
kehittäminen tasa-arvonäkökohtien 
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osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa. liittämiseksi paremmin osaksi kaikkea 
yhteisön politiikkaa.

Perustelu

Tämä tehtävä on todettu komission toteutettavuustutkimuksessa instituutin yhdeksi 
päätavoitteeksi, ja sen on katsottu olevan käyttökelpoinen väline instituutin suorittamien 
muiden tehtävien tehokkuuden lisäämisessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Objektiivisten, luotettavien ja 
vertailukelpoisten tietojen kerääminen,
analysointi ja levittäminen miesten ja 
naisten välisestä tasa-arvosta, 
asianmukaisten välineiden kehittäminen 
sukupuolinäkökohdan liittämiseksi osaksi 
kaikkea politiikkaa, vuoropuhelun 
edistäminen sidosryhmien kesken ja EU:n 
kansalaisten tietoisuuden lisääminen ovat 
tarpeen, jotta yhteisö voisi tehokkaasti 
edistää sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää 
politiikkaa, erityisesti laajentuneessa 
unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista 
perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka 
avustaisi yhteisön toimielimiä ja 
jäsenvaltioita täyttämällä edellä mainitut 
tehtävät.

(10) Objektiivisten, luotettavien ja 
vertailukelpoisten tietojen analysointi ja 
levittäminen miesten ja naisten välisestä 
tasa-arvosta, asianmukaisten välineiden 
kehittäminen sukupuolinäkökohdan 
liittämiseksi osaksi kaikkea politiikkaa, 
vuoropuhelun edistäminen sidosryhmien 
kesken ja EU:n kansalaisten tietoisuuden 
lisääminen ovat tarpeen, jotta yhteisö voisi 
tehokkaasti edistää ja panna täytäntöön
sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää 
politiikkaa, erityisesti laajentuneessa 
unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista 
perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka 
avustaisi yhteisön toimielimiä ja 
jäsenvaltioita täyttämällä edellä mainitut 
tehtävät.

Perustelu

Voimavarojen järkevä käyttö tarkoittaa, että instituutin ei pidä rajoittua tietojen keräämiseen 
ja tallentamiseen. Yhteisöltä ja jäsenvaltioilta puuttuu kyky koota yhteen analyysejä ja keksiä 
innovatiivisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat ja sukupuolten tasa-
arvo.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Yhteistyö jäsenvaltioiden tämän alan 
viranomaisten kanssa on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan edistää 
vertailukelpoisten ja luotettavien tietojen 

(11) Yhteistyö jäsenvaltioiden tämän alan 
viranomaisten ja keskeisten 
tilastolaitosten, kuten Eurostat, kanssa on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan edistää 
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keräämistä Euroopan tasolla. Miesten ja 
naisten tasa-arvoa koskevat tiedot ovat 
tärkeitä kaikilla tasoilla yhteisössä – niin 
paikallis-, alue-, jäsenvaltio- kuin 
yhteisötasollakin –, ja tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden viranomaisten on 
hyödyllistä saada käyttöönsä tällaista tietoa 
muotoillessaan politiikkaa ja toimenpiteitä 
paikallis-, alue- ja jäsenvaltiotasolla omaan 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

vertailukelpoisten ja luotettavien tietojen
keräämistä Euroopan tasolla. Miesten ja 
naisten tasa-arvoa koskevat tiedot ovat 
tärkeitä kaikilla tasoilla yhteisössä – niin 
paikallis-, alue-, jäsenvaltio- kuin 
yhteisötasollakin –, ja tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden viranomaisten on 
hyödyllistä saada käyttöönsä tällaista tietoa 
muotoillessaan politiikkaa ja toimenpiteitä 
paikallis-, alue- ja jäsenvaltiotasolla omaan 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

Perustelu

Yhteistyö Eurostatin ja muiden tilastolaitosten kanssa on keskeinen tekijä tietojen 
keräämiseksi ja tallentamiseksi resursseja optimaalisesti käyttäen ja tietojen tuottamiseksi 
instituutin tarpeisiin analyysien ja asiantuntemuksen levittämiseksi.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Päällekkäisyyksien välttämiseksi 
instituutin on työskenneltävä 
mahdollisimman tiiviisti kaikkien yhteisön 
ohjelmien ja elinten ja erityisesti Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön, 
Euroopan työturvallisuus- ja 
työterveysviraston, Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen ja 
mahdollisen tulevan perusoikeuksien 
viraston kanssa.

(12) Voimavarojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi instituutin on 
työskenneltävä mahdollisimman tiiviisti 
kaikkien yhteisön ohjelmien ja elinten ja 
erityisesti Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön, Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysviraston, 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen ja mahdollisen 
tulevan perusoikeuksien viraston kanssa.

Perustelu

Sekä sidosryhmät että instituutiot ovat todenneet usein, että käytettävissä oleva tieto ei ole 
laadukasta, so. tietoja ei voi verrata yhteisön tasolla. Asian korjaamiseksi jatkossa 
ehdotetaan tarkistettua sanamuotoa.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti on aiheellista huolehtia siitä, 
että edistetään naisten ja miesten 

(13) Jotta varmistetaan naisten vahva 
edustus hallintoneuvostossa, enemmistön 
hallintoneuvoston jäsenistä olisi oltava 
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tasapuolista edustusta hallintoneuvoston 
kokoonpanossa.

naisia.

Perustelu

Instituutti on katsottava esimerkiksi naisten osallistumisesta päätöksentekoon erityisesti 
instituutin perustamisvaiheessa.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat 
vertailukelpoisten ja luotettavien tietojen 
hankkiminen Euroopan tasolla yhteisön 
toimielinten ja jäsenvaltioiden 
auttamiseksi eriarvoisuuden poistamiseen 
ja miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen tähtäävän 
perustamissopimuksen tavoitteen 
saavuttamisessa, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne 
voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistettujen toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. 
Tämä asetus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(19) Tämän asetuksen tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan ne voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistettujen toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. 
Tämä asetus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Ehdotetulla sanamuodolla kavennetaan instituutin roolia. Koska tavoitteet on määritelty 
selkeästi omassa artiklassaan, on turha toistaa määritelmää ja aiheuttaa mahdollisesti 
sekaannuksia.

Tarkistus 7
2 artikla

Instituutin yleistavoitteena on avustaa 
yhteisön toimielimiä ja erityisesti komissiota 
sekä jäsenvaltioiden viranomaisia
sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunnassa 
ja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja 
tämänkaltaisten asioiden tuomisessa

Instituutin yleistavoitteena on edistää ja 
tehostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa yhteisön 
toimissa ja niistä johtuvissa kansallisissa 
toimissa, edistää sukupuolten tasa-arvoa
ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
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paremmin EU:n kansalaisten tietoisuuteen. torjuntaa innovatiivisimpia monialaisia
lähestymistapoja noudattamalla ja tuoda 
tämänkaltaisia asioita paremmin EU:n 
kansalaisten tietoisuuteen.

Perustelu

Komission ehdottamat tavoitteet ovat liian epämääräisiä ja hataria. Instituutilla on oltava 
vakaa tavoite, joka tekee siitä aktiivisen ja innovatiivisen. Tasa-arvoasioissa saavutettu hidas 
edistyminen johtuu myös tiedon, politiikan luomisen ja politiikan täytäntöönpanon välisestä 
kuilusta. Kuilun kuromiseksi umpeen on syytä määritellä tavoite uudelleen.

Tarkistus 8
3 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kerättävä, tallennettava, analysoitava ja 
levitettävä objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja sukupuolten tasa-
arvosta, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, 
yhteisön toimielinten, tutkimuskeskusten, 
kansallisten tasa-arvoelinten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, asian kannalta 
merkityksellisten kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen sille tiedoksi 
antamat tutkimustulokset

a) analysoitava objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja sukupuolten tasa-
arvosta, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, 
yhteisön toimielinten, tutkimuskeskusten, 
kansallisten tasa-arvoelinten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, asian kannalta 
merkityksellisten kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen sille tiedoksi 
antamat tutkimustulokset

Perustelu

Instituutin pääasiallinen tehtävä on analysointi, jolla sille luodaan erityistä lisäarvoa ja 
näkyvä "tavaramerkki". Ks. myös johdanto-osan 10 kappaleeseen esitetty tarkistus.

Tarkistus 9
3 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) kehitettävä menetelmiä tietojen 
vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja 
luotettavuuden parantamiseksi Euroopan 
tasolla asettamalla kriteerit, joilla 
parannetaan tietojen yhtenäisyyttä

b) kehitettävä yhteistyössä Eurostatin ja 
muiden keskeisten tilastolaitosten kanssa
menetelmiä tietojen vertailukelpoisuuden, 
objektiivisuuden ja luotettavuuden 
parantamiseksi Euroopan tasolla 
asettamalla kriteerit, joilla parannetaan 
tietojen yhtenäisyyttä, jotta kyseiset 
laitokset ottavat sukupuolinäkökohdat 
huomioon tietojen keruussa
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Perustelu

Yhteistyöllä Eurostatin ja muiden tilastolaitosten kanssa varmistetaan käytettävissä olevien
resurssien optimaalinen hyödyntäminen, ja näin instituutti voi keskittyä analysointiin ja 
tilastolaitokset voivat keskittyä tutkimustoiminnassaan tarvittaessa sukupuolikohtaiseen 
lähestymistapaan.

Tarkistus 10
3 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) kehitettävä, analysoitava ja arvioitava 
menetelmiä, jotta voitaisiin tukea tasa-
arvonäkökohdan sisällyttämistä osaksi 
kaikkea yhteisön politiikkaa

c) kehitettävä, analysoitava, arvioitava ja 
levitettävä menetelmiä, jotta voitaisiin 
tukea tasa-arvonäkökohdan sisällyttämistä 
osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa ja siitä 
johtuvia kansallisia toimia sekä tasa-
arvon valtavirtaistamista kaikissa yhteisön 
toimielimissä ja elimissä

Perustelu

Tätä tehtävää on vahvistettava, jotta instituutti voi osallistua tasa-arvon valtavirtaistamiseen 
yhteisön muissa elimissä.

Tarkistus 11
3 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta

d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-
arvotilanteesta, tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta ja tasa-arvoasioiden 
huomioimisesta talousarvioiden 
laadinnassa, erityisesti yhteisön ja 
jäsenvaltioiden tämän alan toimien 
tehokkuudesta

Perustelu

Tämän tehtävän on oltava instituutin tavoitteen mukainen ja luotava todellista lisäarvoa 
instituutin toiminnan tuloksiin.
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Tarkistus 12
3 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) perustettava  4 a artiklassa tarkoitettu 
Euroopan tasa-arvoverkosto, johon 
kuuluu tasa-arvokysymyksiä käsitteleviä 
tutkimuskeskuksia, toimivaltaisia 
kansallisia elimiä, asiantuntijoita ja 
sidosryhmiä, ja koordinoitava sitä, jotta 
voidaan näin tukea ja kannustaa 
tutkijoita, optimoida käytettävissä olevien
resurssien käyttö ja edistää 
tietojenvaihtoa ja tiedon levittämistä

Perustelu

Tasa-arvoverkoston tehtävänä on tarjota telemaattista tukea tietojen kokoamisessa ja 
vaihtamisessa. Verkoston avulla voidaan parhaiten poistaa aikaan ja välimatkaan liittyviä 
esteitä ja tehostaa jatkuvasti tutkimusta ja tulosten levittämistä instituutissa kaavailtujen 
muutaman kokouksen välisinä aikoina.

Tarkistus 13
3 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) julkaistava vuosittain raportti 
instituutin omasta toiminnasta

Poistetaan.

Perustelu

Ks. tarkistus 19.

Tarkistus 14
3 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) järjestettävä asiantuntijakokouksia 
tutkimustyön tueksi

f) järjestettävä ylimääräisiä 
asiantuntijakokouksia tutkimustyön tueksi
ja tutkijoiden keskinäisen tietojenvaihdon 
lisäämiseksi

Perustelu

Tietojenvaihdon tehokkuudesta vastaisi tasa-arvoverkosto ja neuvoa-antava ryhmä. Jotta ei 
synny päällekkäisyyksiä instituutin toiminnan kanssa, kokouksia olisi järjestettävä erityisistä 
kysymyksistä, joissa esiintyy tiedon puutetta.
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Tarkistus 15
3 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) järjestettävä asiaan liittyvien 
sidosryhmien kanssa konferensseja, 
kampanjoita, keskustelutilaisuuksia,
seminaareja ja kokouksia Euroopan tasolla

g) järjestettävä asiaan liittyvien 
sidosryhmien kanssa konferensseja, 
kampanjoita ja kokouksia Euroopan tasolla
unionin kansalaisten tasa-
arvotietoisuuden lisäämiseksi

Perustelu

Tietojenvaihdon tehokkuudesta vastaisi tasa-arvoverkosto ja neuvoa-antava ryhmä. 
Kokouksien avulla olisi tuettava sidosryhmien toteuttamia asennekasvatustoimia.

Tarkistus 16
3 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

h a) perustettava interaktiivinen yksikkö, 
jolle sukupuolisyrjinnän uhrit voivat 
raportoida tällaisesta syrjinnästä 
Euroopan unionissa ja joka voi antaa 
asiaa koskevia tietoja tällaisen syrjinnän 
estämiseksi

Perustelu

Ehdotetun tehtävän tavoitteena on luoda suora yhteys kansalaisiin ja tehokas 
asennekasvatusväline. Lisäksi yksikkö toimisi neuvoa-antavan ryhmän kokouksia palvelevana 
tiedotusvälineenä.

Tarkistus 17
3 artiklan 1 kohdan h b alakohta (uusi)

h b) annettava tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen liittyvää asiantuntija-
apua julkisille ja yksityisille 
organisaatioille

Perustelu

Yhteisön rajalliset resurssit sekä instituuttiin koottu asiantuntemus ja lopullisena tavoitteena 
oleva tehokas täytäntöönpano kaikilla julkis- ja yksityishallinnon tasoilla ovat perustelu 
instituutin tälle tehtävälle.
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Tarkistus 18
3 artiklan 1 kohdan h c alakohta (uusi)

h c) annettava yhteisön toimielimille 
suosituksia ja ohjeita siitä, miten ne voivat 
sisällyttää tasa-arvon valtavirtaistamisen 
tehokkaasti lainsäädäntöön

Perustelu

Instituutin aktiivinen rooli edellyttää mahdollisuutta antaa tällaisia suosituksia, jotta tasa-
arvo todella toteutuisi tehokkaammin.

Tarkistus 19
3 artiklan 1 kohdan h d alakohta (uusi)

h d) käytävä kansainvälistä vuoropuhelua 
tasa-arvoasioista vastaavien elinten ja 
järjestöjen kanssa

Perustelu

Instituutin toiminnasta syntyvää lisäarvoa olisi käytettävä myös esimerkkinä kansainvälisellä 
tasolla.

Tarkistus 20
3 artiklan 1 kohdan h e alakohta (uusi)

h e) toimitettava yhteisön toimielimille 
kertomuksia tasa-arvosta ja tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta liittymisneuvotteluja 
käyvissä maissa ja hakijamaissa.

Perustelu

Instituutin asiantuntemus antaa yhteisön toimielimille mahdollisuuden arvioida, miten 
hakijamaissa on edistytty asetuksen kattamissa asioissa.

Tarkistus 21
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Instituutti antaa vuotuisen 
toimintakertomuksen.
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Perustelu

Instituutin vuotuinen toimintakertomus on erityistehtävä, joka on syytä mainita erillään 
muista tehtävistä.

Tarkistus 22
4 artiklan 3 kohta

3. Työn päällekkäisyyden välttämiseksi ja 
resurssien parhaan mahdollisen käytön 
varmistamiseksi instituutti ottaa toimissaan 
huomioon kaikista lähteistä saatavan, 
olemassa olevan tiedon ja erityisesti sen 
toiminnan, jota jo harjoitetaan yhteisön 
toimielimissä, muissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä laitoksissa, elimissä ja 
järjestöissä, ja tekee tiivistä yhteistyötä 
toimivaltaisten komission yksikköjen 
kanssa. Instituutti koordinoi toimintaansa 
kaikkien asiaan liittyvien yhteisön 
virastojen ja unionin elinten kanssa 
tarvittaessa yhteisymmärryspöytäkirjassa 
määritellyllä tavalla.

3. Resurssien parhaan mahdollisen käytön 
varmistamiseksi instituutti ottaa toimissaan 
huomioon kaikista lähteistä saatavan, 
olemassa olevan tiedon ja erityisesti sen 
toiminnan, jota jo harjoitetaan yhteisön 
toimielimissä, muissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä laitoksissa, elimissä ja 
järjestöissä, ja tekee tiivistä yhteistyötä 
toimivaltaisten komission yksikköjen 
kanssa. Instituutti koordinoi toimintaansa 
kaikkien asiaan liittyvien yhteisön 
virastojen ja unionin elinten kanssa 
tarvittaessa yhteisymmärryspöytäkirjassa 
määritellyllä tavalla.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 12 kappaleeseen esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 23
4 artiklan 5 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tiedot tällaisista sopimuksista ja 
yksityiskohdat tehtävistä ja järjestöistä, 
joille tehtäviä on annettu hoidettavaksi, 
on ilmoitettava instituutin vuotuisessa
toimintakertomuksessa.

Perustelu

Erityistehtävien antamisesta muiden hoidettaviksi on kerrottava instituutin vuotuisessa 
toimintakertomuksessa.



PE 364.874v01-00 14/24 PR\586558FI.doc

FI

Tarkistus 24
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Tasa-arvoverkosto

1. Jotta 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettu verkosto 
voidaan perustaa mahdollisimman 
nopeasti ja tehokkaasti, instituutti tekee 
julkisen tarjouspyynnön laatiakseen 
luettelon tasa-arvoasioita ja tasa-arvon 
valtavirtaistamista käsittelevistä 
keskuksista, elimistä, järjestöistä ja 
asiantuntijoista.
2. Hallintoneuvosto kutsuu 1 kohdassa 
mainitun luettelon perusteella järjestöjä 
tai yksityishenkilöitä osallistumaan 
verkoston toimintaan. 

Perustelu

Ks. tasa-arvoverkostoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 25
5 artikla

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

Instituutti hoitaa tehtävänsä täysin 
itsenäisesti.

Perustelu

Instituutin täydellinen itsenäisyys ilman mitään ehtoja on perusedellytys sen tehtävien 
hoitamiselle. Tarkistus on sopusoinnussa komission tekemän perusoikeusvirastoehdotuksen 
kanssa.

Tarkistus 26
7 artiklan 4 kohta

4. Henkilötietoja käsitellään tai välitetään 
vain silloin, kun se on ehdottoman 

4. Instituutin tietojenkäsittelyssä 
sovelletaan yksilöiden suojelusta 
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välttämätöntä instituutin toimeksiannon 
toteuttamiseksi. Tällaisissa tapauksissa
sovelletaan yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

Perustelu

Ehdotettu muutos on selkeämpi ja sopusoinnussa jo toiminnassa olevien virastojen 
perustamisasetusten kanssa.

Tarkistus 27
8 artiklan 1 kohta

1. Tehtäviensä suorittamisen edistämiseksi 
instituutin on toimittava yhteistyössä 
jäsenvaltioissa toimivien organisaatioiden 
kanssa, esimerkkeinä tasa-arvoelimet, 
tutkimuskeskukset, valtiosta 
riippumattomat järjestöt ja 
työmarkkinaosapuolet, sekä asiaan 
liittyvien Euroopan laajuisten tai 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden kanssa.

1. Tehtäviensä suorittamisen edistämiseksi 
instituutin on toimittava yhteistyössä 
jäsenvaltioissa toimivien organisaatioiden
ja asiantuntijoiden kanssa, esimerkkeinä 
tasa-arvoelimet, tutkimuskeskukset, 
valtiosta riippumattomat järjestöt ja 
työmarkkinaosapuolet, sekä asiaan 
liittyvien Euroopan laajuisten tai 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden kanssa.

Perustelu

Koska sukupuoleen perustuva syrjintä on monitahoinen ilmiö, eri alojen asiantuntijat voivat 
auttaa instituuttia sen työssä.

Tarkistus 28
10 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja a alakohta

1. Hallintoneuvostossa on kuusi neuvoston 
nimittämää ja kuusi komission nimittämää 
jäsentä sekä kolme komission nimittämää 
jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta ja joista 
kukin edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:

1. Hallintoneuvostossa on neljä neuvoston 
nimittämää, neljä komission nimittämää ja 
neljä Euroopan parlamentin nimittämää
jäsentä sekä kolme komission nimittämää 
jäsentä, joiden nimityksessä noudatetaan 
moniarvoisuutta ja rotaatioperiaatetta ja 
joista kukin edustaa yhtä seuraavista 
ryhmistä:
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a) asianmukainen valtiosta riippumaton
yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on 
oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen

a) valtiosta riippumattomat yhteisön 
tasolla toimivat järjestöt, joilla on 
oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen

Perustelu

Kolmen toimielimen yhtä vahvalla roolilla hallintoneuvoston nimittämisessä varmistetaan 
riippumattomuus. Moniarvoisuuteen ja rotaatiojärjestelmään perustuva järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ilmentää sen roolia tasa-arvoasioiden ja tasa-arvon 
valtavirtaistamisen levittämisessä ja täytäntöönpanossa.

Tarkistus 29
10 artiklan 2 kohta

2. Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään 
siten, että varmistetaan mahdollisimman 
korkea pätevyystaso ja laaja asiantuntemus 
sukupuolten tasa-arvon alalla.

2. Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään 
siten, että varmistetaan mahdollisimman 
korkea pätevyystaso ja laaja monialainen
asiantuntemus sukupuolten tasa-arvon 
alalla.

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

Vähintään kaksi kolmasosaa 
hallintoneuvoston jäsenistä on naisia.

Jäsentä hänen poissa ollessaan edustava 
varajäsen nimitetään saman menettelyn 
mukaisesti.

Jäsentä hänen poissa ollessaan edustava 
varajäsen nimitetään saman menettelyn 
mukaisesti.

Toimikauden kesto on viisi vuotta, ja se 
voidaan uusia kerran.

Toimikauden kesto on viisi vuotta, ja se 
voidaan uusia kerran.

Neuvosto julkaisee hallintoneuvoston 
jäsenluettelon Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja instituutin www-
sivustolla.

Neuvosto julkaisee hallintoneuvoston 
jäsenluettelon Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, instituutin www-
sivustolla ja muilla relevanteilla www-
sivustoilla.

Perustelu

Tasa-arvokysymykset ovat moninaisia ja kattavat yhteiskunnan sosiaalisen, taloudellisen, 
oikeudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Siksi on oltava hallintoneuvosto, joka kykenee 
käsittelemään sukupuoleen perustuvan syrjinnän kaikkia ulottuvuuksia.
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Tarkistus 30
10 artiklan 3 kohta

3. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa 
vuoden mittaiseksi kaudeksi, joka voidaan 
uusia.

3. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa
kahden ja puolen vuoden mittaiseksi 
kaudeksi. Puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan hallintoneuvoston jäsenten 
kahden kolmasosan enemmistöllä.

Perustelu

Vastuullisempi hallintoneuvosto antaa mahdollisuuden luoda aktiivinen rakenne, jolla 
voidaan vaikuttaa johtajan tehtäviin.

Tarkistus 31
10 artiklan 5 kohdan b alakohta

b) hyväksyy 3 artiklan e alakohdassa 
tarkoitetun vuosittaisen raportin, jossa 
erityisesti verrataan saatuja tuloksia 
vuotuisen työohjelman tavoitteisiin; tämä 
raportti toimitetaan viimeistään 15 päivänä 
kesäkuuta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle

b) hyväksyy 3 artiklan e alakohdassa 
tarkoitetun vuosittaisen raportin, jossa 
erityisesti verrataan saatuja tuloksia 
vuotuisen työohjelman tavoitteisiin; tämä 
raportti toimitetaan viimeistään 15 päivänä 
kesäkuuta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle, ja se julkaistaan instituutin 
www-sivustolla

Perustelu

Koska instituutilla on keskeinen rooli, sen on toimittava mahdollisimman avoimesti ja 
julkaistava raporttinsa.

Tarkistus 32
10 artiklan 9 kohta

9. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston 
koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Puheenjohtaja voi kutsua koolle 
ylimääräisiä kokouksia omasta 
aloitteestaan tai kolmanneksen 
hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytäessä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 33
10 artiklan 11 kohta

11. Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön, Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysviraston, 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen ja mahdollisen 
tulevan perusoikeuksien viraston johtajat 
voidaan tarvittaessa kutsua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoiksi.

11. Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön, Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysviraston, 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen ja mahdollisen 
tulevan perusoikeuksien viraston johtajat 
voidaan tarvittaessa kutsua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoiksi näiden eri elinten 
työohjelmien koordinoimiseksi tasa-arvon 
valtavirtaistamisen osalta.

Perustelu

Edellä 2 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti tällaisella osallistumisella 
hallintoneuvoston toimintaan edistetään yhteisön eri elinten toiminnan koordinointia.

Tarkistus 34
11 artiklan 1 kohta

1. Instituutin päällikkönä on johtaja, jonka 
hallintoneuvosto nimittää komission 
ehdotuksesta. Ennen nimittämistä 
hallintoneuvoston esittämä ehdokas 
voidaan kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 
yhdelle tai useammalle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen tai niiden jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

1. Instituutin päällikkönä on johtaja, jonka 
hallintoneuvosto nimittää komission
ehdottamien hakijoiden luettelosta, joka 
on laadittu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai muualla julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
pidetyn avoimen kilpailun perusteella. 
Ennen nimittämistä ehdokkaat kutsutaan 
viipymättä antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle yhdelle tai 
useammalle valiokunnalle ja vastaamaan 
sen tai niiden jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Hallintoneuvosto ottaa 
Euroopan parlamentin lausunnon 
aiheellisesti huomioon 
nimitysmenettelyssä.

Perustelu

Johtajan tärkeä rooli instituutin tavoitteiden saavuttamisessa edellyttää avointa 
valintamenettelyä, jotta tehtävään saadaan mahdollisimman pätevä henkilö.
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Tarkistus 35
11 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikautta voidaan komission 
ehdotuksesta ja arvioinnin jälkeen jatkaa 
kerran enintään viidellä vuodella. Komissio
keskittyy arvioinnissa erityisesti

2. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikautta voidaan arvioinnin jälkeen 
jatkaa kerran enintään viidellä vuodella. 
Hallintoneuvosto keskittyy arvioinnissa 
erityisesti

Perustelu

Jotta hallintoneuvosto olisi täysin riippumaton ja mahdollisimman vastuullinen, komission ei 
pidä osallistua arviointiin.

Tarkistus 36
12 artiklan 1 kohta

1. Neuvoa-antavassa ryhmässä on jäsenenä 
yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen 
tasa-arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä sekä kolme 
komission nimittämää jäsentä, joilla ei ole 
äänioikeutta ja jotka edustavat valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kaltaisia 
Euroopan tason asianomaisia osapuolia, 
joilla on oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen, sekä yhteisön tason 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä. 
Jäseniä voivat edustaa varajäsenet, jotka 
nimetään samanaikaisesti.

1. Neuvoa-antavassa ryhmässä on jäsenenä 
yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen 
tasa-arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä.

Perustelu

Koska valtioista riippumattomilla järjestöillä on aktiivinen edustus hallintoneuvostossa ja 
koska neuvoa-antavan ryhmän toimita on määritelty uudelleen, siinä ei tarvita 
kaksoisedustusta. 

Tarkistus 37
12 artiklan 4 kohta

4. Neuvoa-antava ryhmä muodostaa 
puitteet tasa-arvonäkökohtia koskevaa 

4. Neuvoa-antava ryhmä avustaa johtajaa 
instituutin vuotuisten ja keskipitkän 
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tietojenvaihtoa ja tietojen yhteen 
kokoamista varten. Se varmistaa, että 
instituutti ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
elimet tekevät tiivistä yhteistyötä.

aikavälin toimintaohjelmien laadinnassa.

Se muodostaa puitteet jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten yhteistyölle tasa-
arvon valtavirtaistamistoimien 
täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden 
toimissa ja 3 artiklan 1 kohdan h a 
alakohdassa tarkoitetun tehtävän 
seurannalle.

Perustelu

Verkoston perustamisen myötä neuvoa-antavan ryhmän roolia olisi muutettava instituutin 
uusien tehtävien toteuttamiseksi ja täytäntöönpanon seurannan ja koordinoinnin 
varmistamiseksi.

Tarkistus 38
12 artiklan 8 kohta

8. Johtaja voi kutsua asiantuntijoita tai 
edustajia asiaan liittyviltä elinkeinoelämän 
aloilta, työnantajajärjestöistä, 
ammattijärjestöistä, toimialajärjestöistä tai 
tutkimuselimistä tai valtiosta 
riippumattomista järjestöistä, joilla on 
tunnustetusti kokemusta instituutin työhön 
liittyviltä aloilta, tekemään yhteistyötä 
erityistehtävien parissa ja osallistumaan 
neuvoa-antavan ryhmän tiettyihin toimiin.

8. Johtaja voi omasta aloitteestaan tai 
neuvoa-antavan ryhmän jäsenten 
ehdotuksesta kutsua asiantuntijoita tai 
edustajia asiaan liittyviltä elinkeinoelämän 
aloilta, työnantajajärjestöistä, 
ammattijärjestöistä, toimialajärjestöistä tai 
tutkimuselimistä tai valtiosta 
riippumattomista järjestöistä, joilla on 
tunnustetusti kokemusta instituutin työhön 
liittyviltä aloilta, tekemään yhteistyötä 
erityistehtävien parissa ja osallistumaan 
neuvoa-antavan ryhmän tiettyihin toimiin.

Perustelu

Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet ovat asiantuntijoita, jotka voivat ehdottaa muiden 
asiantuntijoiden mukaanottoa.

Tarkistus 39
19 artiklan 1 kohta

1. Instituutin toimintaan voivat osallistua 
maat, jotka ovat tehneet Euroopan yhteisön 
kanssa sopimuksia, jotka velvoittavat ne 

1. Instituutin toimintaan voivat osallistua 
maat, jotka ovat tehneet Euroopan yhteisön 
kanssa sopimuksia, jotka velvoittavat ne 
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ottamaan käyttöön ja soveltamaan yhteisön 
lainsäädäntöä tämän asetuksen 
soveltamisalalla.

ottamaan käyttöön ja soveltamaan yhteisön
lainsäädäntöä tämän asetuksen 
soveltamisalalla, esimerkiksi asioissa, 
jotka koskevat naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa, naisten sukuelinten silpomista, 
ihmiskauppaa, konfliktien ratkaisua ja 
naisten osallistumista sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja poliittiseen
päätöksentekoon.

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ei saa unohtaa syrjinnän kaikkein 
räikeimpiä ja väkivaltaisimpia muotoja, kuten naisten sukuelinten silpomista ja naiskauppaa, 
eikä muitakaan näkökohtia, jotka koskevat naisten täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnalliseen elämään.
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PERUSTELUT

1. Taustaa

Ajatus tasa-arvoinstituutin perustamisesta esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995. Ruotsin 
tasa-arvoministeri esitteli sitten ehdotusluonnoksen Tukholmassa 1999 pidetyssä tasa-
arvoseminaarissa.

Nizzan Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2000 hyväksymässä sosiaalisessa 
toimintaohjelmassa tunnustettiin tarve lisätä tietoisuutta, koota yhteen resursseja ja vaihtaa 
kokemuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Komissio teetti toteutettavuustutkimuksen, joka julkaistiin tammikuussa 2002 ja jossa 
arvioitiin tällaisen instituutin tarpeellisuutta ja sille luotavia tehtäviä.

Vauhdittaakseen tasa-arvoinstituutin perustamisesta käytyä keskustelua myös Euroopan 
parlamentti tilasi tutkimuksen yhteisön instituutin tarpeellisuudesta, tavoitteista ja 
organisaatiosta. Tutkimus julkistettiin kesäkuussa 2004. Molemmissa tutkimuksissa 
korostettiin instituutin merkitystä ja suositettiin sen perustamista.

Komissaari Spidla ilmoitti naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtajiston ja 
koordinaattorien kanssa käymissään keskusteluissa (16. tammikuuta 2005) tulevasta 
ehdotuksesta tasa-arvoinstituutin perustamisesta. Kansainvälisenä naisten päivänä 
8. maaliskuuta 2005 komissio julkisti ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta järjesti 13. syyskuuta 2005 julkisen 
kuulemistilaisuuden kuullakseen mielipiteitä organisatorisista näkökohdista, tehtävistä, 
koordinointitoiminnasta ja kansalaisyhteiskunnan roolista.

Esittelijät pitävät myönteisenä komission ehdotusta ja varsinkin suunnitelmia perustaa 
riippumaton elin, joka keskittyy nimenomaan tasa-arvokysymyksiin. Esittelijät kannattavat 
lämpimästä ajatusta virastosta, joka käsittelee yksinomaan sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 
kysymyksiä, koska näin varmistetaan, ettei perussopimuksiin sisältyvä tasa-arvoisuuden 
tavoite jää yhteisön muiden syrjinnän vastaisten toimien varjoon.

2. Tärkeimmät näkökohdat

A. Instituutin toimivalta

Esittelijöiden mielestä instituutin toimivallassa olisi korostettava aktiivista 
lähestymistapaa todellisen lisäarvon luomiseksi. 
Sekä komission että parlamentin teettämissä tutkimuksissa todettiin, että tarvitaan 
osaamiskeskus, jonka tasa-arvoalan kaikki toimijat niin yhteisön kuin jäsenvaltioidenkin 
tasolla tunnustavat keskeiseksi tekijäksi.
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B. Instituutin tehtävät

Komission ehdottama tehtäväkuvaus ei ilmennä täysin yhteisön tarpeita sukupuolten tasa-
arvotietoisuudesta.
Esittelijät korostavat, että instituutin on voitava keskittyä analysointiin ja 
asiantuntemuksen tuottamiseen.
Vaikka sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä on hajanaisia tietoja, kaikkien toimielinten 
käytettävissä on jo tietty määrä tietoa ja tilastoja, joita ovat toimittaneet sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden asianomaiset elimet. Suurin ongelma on näiden tietojen kytkeminen politiikan 
tekemiseen ja toimien täytäntöönpanoon.
Tietojen vertailukelpoisuutta olisi käsiteltävä tilastolaitosten yhteistyöllä, mutta tietojen 
kokoaminen, joka edellyttää paljon suurempia resursseja kuin komission rahoitusselvityksessä 
esittämät resurssit, olisi jätettävä asiasta vastaaville tahoille, jotta varmistetaan resurssien 
optimaalinen käyttö.

C. Työskentelymenetelmä

Vaikka komission ehdotuksessa korostetaan, että instituutin toiminnan on perustuttava 
tietojenvaihtoon, tämän vaihdon rakenne näyttää liian jäykältä eikä sillä varmisteta todellista 
lisäarvoa instituutin toiminnan tuloksille.

Siksi esittelijät ehdottavat, että perustetaan tasa-arvoverkosto, jossa kaikki toimijat 
vaihtavat tietoja järjestelmällisesti ja keskittyvät parhaisiin käytäntöihin ja 
innovatiivisimpiin tapoihin lähestyä tasa-arvon valtavirtaistamista.

Verkosto olisi samalla väline tietojen kokoamiseksi yhteen ja jatkuvan tietojenvaihdon 
varmistamiseksi, mistä hyötyvät instituutin asiantuntijat, kansalliset asiantuntijat ja 
päätöksentekijät sekä kansalaisjärjestöt ja tutkimuskeskukset.

D. Instituutin riippumattomuus

Esittelijät eivät lakkaa korostamasta instituutin riippumattomuuden merkitystä. 
Koska instituutin toimenkuva on paljon laajempi kuin komission tukeminen sen työssä, sen 
on oltava itsenäinen toimija. On yllättävää, että komissio on tehnyt kaksi ehdotusta, joista 
toinen koskee tasa-arvoinstituuttia ja toinen perusoikeusvirastoa ja joiden 
riippumattomuudessa on olennaisia eroja.

E. Instituutin rakenne

Instituutin rakenteen on vastattava toiminnallisesti sen tavoitteita, tehtäviä ja 
riippumattomuutta. 

Siksi esittelijät ehdottavat hallintoneuvostolle tasapainoista kokoonpanoa ja neuvoston, 
parlamentin ja komission yhtäläistä, siis neutraalia roolia.
Lisäksi kansalaisyhteiskunnalla olisi oltava hallintoneuvostossa vahvempi asema siten, että 
kansalaisjärjestöjen, työnantajien ja työntekijöiden kolmella edustajalla on äänioikeus.
Myös budjettivaliokunnan ja erillisvirastojen johtajien viime kokouksessa korostettiin 
sukupuolten välistä suurta kuilua useissa virastoissa.
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Siksi esittelijät haluavat asettaa naisten hallintoneuvostoedustukselle kahden kolmasosan 
vähimmäiskiintiön osoitukseksi siitä, että naisia kannustetaan osallistumaan päätöksentekoon.

Johtajan rooli on ratkaiseva instituutin toiminnan varmistamiseksi, ja on sanottava selvästi, 
että johtaja valitaan avoimella menettelyllä, jotta varmistetaan johtajan roolin korkea profiili. 
Johtaja on vastuussa vain hallintoneuvostolle ilman komission puuttumista asiaan, koska 
muuten saatetaan loukata instituutin riippumattomuutta.

Neuvoa-antavan ryhmän roolia täytyy muuttaa tasa-arvoverkoston perustamisen takia.
Esittelijät haluavat vahvistaa politiikan luomisen ja täytäntöönpanon välistä yhteyttä tasa-
arvokysymyksissä ja tasa-arvon valtavirtaistamisessa.
Neuvoa-antavan ryhmän tehtävänä on antaa oma panoksensa instituutin strategiseen 
suunnitteluun, tarjota johtajalle asiantuntija-apua ja koordinoida jäsenvaltioissa toteuttavia 
tasa-arvon valtavirtaistamistoimia, jotta varmistetaan tiedon, toimien ja täytäntöönpanon 
jatkuva yhteys.

3. Päätelmät

Esittelijöiden ehdottamien tarkistusten tavoitteena on vahvistaa instituutin roolia yhteisön 
politiikoissa. 
Instituutin näyttää kuitenkin olevan vaikea saavuttaa sille asetettuja tavoitteita, ellei sen 
rahoitus ole riittävä. Vaikka komission rahoitusselvitys on vain ohjeellinen, on selvää, että
näillä ehdoilla uhkaa syntyä "paperitiikeri", joka saattaa vaurioittaa vakavasti EU:n tasa-
arvositoumusten uskottavuutta.


