
PR\586558PL.doc PE 364.874v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

WERSJA TYMCZASOWA
2005/0017(COD)

11.11.2005

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet
(COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Sprawozdawczynie: Lissy Gröner, Amalia Sartori



PE 364.874v01-00 2/25 PR\586558PL.doc

PL

PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
  większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet
(COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0081),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 i art. 141 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0083/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7

(7) Przeprowadzona przez Komisję analiza 
wykonalności stwierdza, że dla 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet przewidziano jasno 
określoną rolę, która polega na 
prowadzeniu niektórych zadań, którymi 
obecnie nie zajmują się dotychczas 
działające instytucje, szczególnie w 
dziedzinie koordynacji, centralizacji i 
rozprzestrzeniania danych i informacji z 
badań, uwidocznienia w większym stopniu 
równości mężczyzn i kobiet oraz rozwoju 
narzędzi służących lepszemu włączeniu 
zasady równości płci do wszystkich działań 

(7) Przeprowadzona przez Komisję analiza 
wykonalności stwierdza, że dla 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet przewidziano jasno 
określoną rolę, która polega na 
prowadzeniu niektórych zadań, którymi 
obecnie nie zajmują się dotychczas 
działające instytucje, szczególnie w 
dziedzinie koordynacji, centralizacji i 
rozprzestrzeniania danych i informacji z 
badań, tworzenie sieci współpracy, 
uwidocznienia w większym stopniu 
równości mężczyzn i kobiet oraz rozwoju 
narzędzi służących lepszemu włączeniu 
zasady równości płci do wszystkich działań 
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wspólnotowych. wspólnotowych.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 10

(10) Gromadzenie, analiza i 
rozprzestrzenianie obiektywnych, 
rzetelnych i porównywalnych informacji i 
danych na temat równości mężczyzn i 
kobiet, opracowanie odpowiednich 
narzędzi włączania wymiaru płci do 
wszystkich dziedzin działalności, 
wspieranie dialogu między 
zainteresowanymi stronami oraz 
podnoszenie świadomości obywateli UE to 
działania niezbędne dla umożliwienia 
Wspólnocie skutecznego promowania 
polityki równości płci, zwłaszcza w 
rozszerzonej Unii; w związku z 
powyższym, właściwe jest ustanowienie 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn Kobiet, który będzie 
wspomagać instytucje Wspólnoty i Państw 
Członkowskich w realizacji tych zadań.

(10) Analiza i rozprzestrzenianie 
obiektywnych, rzetelnych i 
porównywalnych informacji i danych na 
temat równości mężczyzn i kobiet, 
opracowanie odpowiednich narzędzi 
włączania wymiaru płci do wszystkich 
dziedzin działalności, wspieranie dialogu 
między zainteresowanymi stronami oraz 
podnoszenie świadomości obywateli UE to 
działania niezbędne dla umożliwienia 
Wspólnocie skutecznego promowania i 
wprowadzania w życie polityki równości 
płci, zwłaszcza w rozszerzonej Unii; w 
związku z powyższym, właściwe jest 
ustanowienie Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Mężczyzn Kobiet, który będzie 
wspomagać instytucje Wspólnoty i Państw 
Członkowskich w realizacji tych zadań.

Uzasadnienie

A sensible use of resources 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.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 11

(11) Wspomaganie w gromadzeniu 
porównywalnych i rzetelnych danych na 
poziomie europejskim wymaga współpracy 
z właściwymi władzami Państw 

(11) Wspomaganie w gromadzeniu 
porównywalnych i rzetelnych danych na 
poziomie europejskim wymaga współpracy 
z właściwymi władzami Państw 
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Członkowskich; informacje dotyczące 
równości mężczyzn i kobiet mają 
znaczenie na każdym poziomie w ramach 
Wspólnoty – lokalnym, regionalnym oraz 
wspólnotowym – dlatego dostęp do tego 
typu informacji posłuży władzom Państw 
Członkowskich do sformułowania działań i 
środków na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym w zakresie ich 
kompetencji.

Członkowskich i właściwymi organami 
statystycznymi, w szczególności z 
Eurostatem; informacje dotyczące 
równości mężczyzn i kobiet mają 
znaczenie na każdym poziomie w ramach 
Wspólnoty – lokalnym, regionalnym oraz 
wspólnotowym – dlatego dostęp do tego 
typu informacji posłuży władzom Państw 
Członkowskich do sformułowania działań i 
środków na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym w zakresie ich 
kompetencji.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 12

(12) Instytut będzie jak najściślej 
współpracował ze wszystkimi programami 
i organami Wspólnoty w celu uniknięcia 
powielania działań, w szczególności w 
odniesieniu do Europejskiej Fundacji na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego i każdej przyszłej Agencji 
Praw Podstawowych.

(12) Instytut będzie jak najściślej 
współpracował ze wszystkimi programami 
i organami Wspólnoty w celu zapewnienia 
jak najlepszego wykorzystania zasobów, w 
szczególności w odniesieniu do 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy, Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Miejscu Pracy, Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego i 
każdej przyszłej Agencji Praw
Podstawowych.

Uzasadnienie

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 
perspective, in order to avoid a deterrent phenomena for further surveys and research, it is 
recommended  to use the proposed formulation.
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Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 13

(13) Zgodnie z art. 3 Traktatu właściwe 
jest zapewnienie wsparcia dla 
zrównoważonego uczestnictwa mężczyzn i 
kobiet w składzie Zarządu.

(13) W celu zagwarantowania 
zwiększonego uczestnictwa kobiet w 
Zarządzie, większość członków Zarządu 
powinny stanowić kobiety.

Uzasadnienie

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

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 19

(19) Zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności ustanowionymi w art. 5 
Traktatu, cele niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie dostarczenie 
porównywalnych i rzetelnych informacji i 
danych na poziomie europejskim w 
ramach pomocy instytucjom Wspólnoty i 
Państw Członkowskich we wspieraniu 
realizacji celu Traktatu, jakim jest 
eliminacja nierówności i promocja 
równości mężczyzn i kobiet, nie mogą być 
w wystarczającym stopniu osiągnięte przez 
Państwa Członkowskie, w związku z czym, 
ze względu na skalę i wpływ 
proponowanych działań, mogą one zostać 
lepiej zrealizowane na poziomie 
Wspólnoty. Niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co niezbędne dla 
osiągnięcia tych celów.

(19) Zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności ustanowionymi w art. 5 
Traktatu, cele niniejszego rozporządzenia 
nie mogą być w wystarczającym stopniu 
osiągnięte przez Państwa Członkowskie, w 
związku z czym, ze względu na skalę i 
wpływ proponowanych działań, mogą one 
zostać lepiej zrealizowane na poziomie 
Wspólnoty. Niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co niezbędne dla 
osiągnięcia tych celów.

Uzasadnienie

the proposed formulation reduces the 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.
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Poprawka 7
Artykuł 2

Celem nadrzędnym Instytutu jest 
wspomaganie instytucji wspólnotowych, w 
szczególności Komisji, jak również władz 
Państw Członkowskich w zwalczaniu
dyskryminacji ze względu na płeć i 
promowanie równości płci oraz
podnoszenie poziomu świadomości 
obywateli UE w zakresie tej problematyki.

Celem nadrzędnym Instytutu jest 
wspieranie i wzmacnianie włączania idei 
równości płci w zakres wszystkich polityk 
wspólnotowych i wynikających z nich 
polityk krajowych, w celu wspierania 
równości płci i zwalczania dyskryminacji 
ze względu na płeć poprzez promowanie 
najbardziej innowacyjnych i 
interdyscyplinarnych metod oraz poprzez
podnoszenie poziomu świadomości 
obywateli UE w zakresie tej problematyki.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
Artykuł 3 ustęp 1 litera a)

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i 
rozprzestrzenia obiektywne, rzetelne i 
porównywalne informacje dotyczące 
równości płci, włącznie z wynikami badań 
przekazanymi Instytutowi przez Państwa 
Członkowskie, instytucje wspólnotowe, 
ośrodki badawcze, krajowe organy 
odpowiedzialne za zapewnienie równości 
płci, organizacje pozarządowe, 
odpowiednie państwa trzecie oraz 
organizacje międzynarodowe;

a) analizuje obiektywne, rzetelne i 
porównywalne informacje dotyczące 
równości płci, włącznie z wynikami badań 
i dobrymi praktykami przekazanymi 
Instytutowi przez Państwa Członkowskie, 
instytucje wspólnotowe, ośrodki badawcze, 
krajowe organy odpowiedzialne za 
zapewnienie równości płci, organizacje 
pozarządowe, odpowiednie państwa trzecie 
oraz organizacje międzynarodowe;

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 9
Artykuł 3 ustęp 1 litera b)

b) opracowuje metody prowadzące do 
zwiększenia stopnia porównywalności, 
obiektywności i rzetelności danych na 
poziomie europejskim poprzez ustalania
kryteriów, które poprawią spójność 
informacji;

b) współpracuje z Eurostatem i wszystkimi 
właściwymi organami statystycznymi w 
celu opracowania metod prowadzących do 
zwiększenia stopnia porównywalności, 
obiektywności i rzetelności danych na 
poziomie europejskim poprzez ustalenie
kryteriów, które poprawią spójność 
informacji, tak aby organy te uwzględniły 
problematykę płci podczas gromadzenia 
danych;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 10
Artykuł 3 ustęp 1 litera c)

c) opracowuje, analizuje i ocenia narzędzia 
metodologiczne w celu wspierania 
włączania idei równości płci do wszystkich 
polityk wspólnotowych;

c) opracowuje, analizuje, ocenia i 
rozpowszechnia narzędzia metodologiczne 
w celu wspierania włączania idei równości 
płci do wszystkich polityk wspólnotowych 
i wynikających z nich polityk krajowych 
oraz w ramach wszystkich instytucji i 
organów Wspólnoty;

Uzasadnienie

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

Poprawka 11
Artykuł 3 ustęp 1 litera d)

d) prowadzi badania sytuacji w Europie w 
zakresie równości płci;

d) prowadzi badania sytuacji w Europie w 
zakresie równości płci, włączania idei 
równości płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego oraz 
uwzględnienia problematyki płci w 
kwestiach budżetowych, a w szczególności 
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efektywności odnośnych polityk 
wspólnotowych i krajowych;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 12
Artykuł 3 ustęp 1 litera da) (nowa)

da) zakłada i koordynuje europejską sieć  
na rzecz równości płci, o której mowa w 
art. 4a, obejmującą ośrodki badawcze, 
właściwe organy krajowe, ekspertów i 
zainteresowane strony zajmujące się 
problematyką równości płci, w celu 
wspomagania i wspierania rozwoju 
badań, zoptymalizowania wykorzystania 
dostępnych zasobów oraz promowania 
wymiany i rozpowszechniania informacji;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 13
Artykuł 3 ustęp 1 litera e)

e) publikuje roczne raporty dotyczące 
własnych działań Instytutu;

skreślona

Uzasadnienie

See amendment 19.

Poprawka 14
Artykuł 3 ustęp 1 litera f)

f) organizuje spotkania ekspertów w celu f) organizuje spotkania ad hoc ekspertów 
w celu wsparcia swoich prac badawczych 
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wsparcia prac badawczych; oraz wspomagania wymiany informacji 
między badaczami;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 15
Artykuł 3 ustęp 1 litera g)

g) organizuje, wspólnie z 
zainteresowanymi stronami konferencje, 
kampanie, okrągłe stoły, seminaria i 
spotkania na poziomie europejskim;

g) organizuje, wspólnie z 
zainteresowanymi stronami konferencje, 
kampanie i spotkania na poziomie 
europejskim, w celu podnoszenia poziomu 
wiedzy na temat równości płci wśród 
obywateli UE ;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 16
Artykuł 3 ustęp 1 litera ha) (nowa)

ha) wprowadza interaktywną pomoc, 
która umożliwia ofiarom dyskryminacji ze 
względu na płeć zgłoszenie wszelkich 
przypadków dyskryminacji w Unii 
Europejskiej oraz dostarcza istotnych 
informacji pomocnych w likwidowaniu 
dyskryminacji;

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 17
Artykuł 3 ustęp 1 litera hb) (nowa)

hb) służy organizacjom publicznym i 
prywatnym swoją wiedzą i 
doświadczeniem na temat włączania idei 
równości płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 18
Artykuł 3 ustęp 1 litera hc) (nowa)

hc) przedstawia instytucjom 
wspólnotowym zalecenia i wytyczne, tak 
aby mogły one skutecznie włączać ideę 
równości płci w zakres prawodawstwa;

Uzasadnienie

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

Poprawka 19
Artykuł 3 ustęp 1 litera hd) (nowa)

hd) angażuje się w dialog na płaszczyźnie 
międzynarodowej z organami i 
organizacjami odpowiedzialnymi za 
równość płci;

Uzasadnienie

The added-value of the Institute's work should be also used as an example at international 
level.
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Poprawka 20
Artykuł 3 ustęp 1 litera he) (nowa)

he) przedstawia instytucjom 
wspólnotowym raporty na temat równości 
płci oraz włączania idei równości płci do 
głównego nurtu życia społecznego i 
politycznego w krajach przystępujących i 
kandydujących do UE.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 21
Artykuł 3 ustęp 1 a

1a. Instytut publikuje roczny raport ze 
swojej działalności.

Uzasadnienie

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

Poprawka 22
Artykuł 4 ustęp 3

3. W celu uniknięcia powielania i
zagwarantowania wykorzystania zasobów 
w możliwie jak najlepszy sposób, Instytut 
uwzględnia dostępne informacje ze 
wszelkich źródeł, a w szczególności 
działania dotychczas przeprowadzone 
przez instytucje wspólnotowe oraz inne 
instytucje, organy oraz właściwe 
organizacje krajowe i międzynarodowe, a 
także ściśle współpracuje z właściwymi 
służbami Komisji. Instytut zapewnia 
odpowiednią koordynację działań ze 
wszystkimi odpowiednimi organami 
Wspólnoty i instytucjami Unii, które 
zostaną w stosownych przypadkach 
określone w protokole ustaleń.

3. W celu zagwarantowania wykorzystania 
zasobów w możliwie jak najlepszy sposób, 
Instytut uwzględnia podczas realizacji 
swoich działań dostępne informacje ze 
wszelkich źródeł, a w szczególności 
działania dotychczas przeprowadzone 
przez instytucje wspólnotowe oraz inne 
instytucje, organy oraz właściwe 
organizacje krajowe i międzynarodowe, a 
także ściśle współpracuje z właściwymi 
służbami Komisji. Instytut zapewnia 
odpowiednią koordynację działań ze
wszystkimi odpowiednimi organami 
Wspólnoty i instytucjami Unii, które 
zostaną w stosownych przypadkach 
określone w protokole ustaleń.
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Uzasadnienie

See amendment on recital 12.

Poprawka 23
Artykuł 4 ustęp 5 akapit 1 a (nowy)

Informacje na temat takich stosunków 
umownych, wraz ze szczegółami 
dotyczącymi powierzonych zadań i 
organizacji, którym zostały one 
powierzone, zawarte są w rocznym 
raporcie z działalności Instytutu.

Uzasadnienie

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

Poprawka 24
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4 a
Sieć na rzecz równości płci

1. Aby umożliwić jak najszybsze i 
najbardziej efektywne utworzenie sieci, o 
której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), Instytut 
ogłosi otwarte zaproszenie do składania 
ofert w celu sporządzenia listy ośrodków, 
organów, organizacji oraz ekspertów 
zajmujących się równością płci i 
włączaniem idei równości płci do 
głównego nurtu życia społecznego i 
politycznego.
2. Uwzględniając listę, o której mowa w 
ust. 1, Zarząd zaprasza wymienione 
organizacje lub osoby fizyczne do 
włączenia się do sieci.

Uzasadnienie

See amendment on Gender Equality Network.
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Poprawka 25
Artykuł 5

Instytut prowadzi swoje działania 
niezależnie od władz krajowych i 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
posiada autonomię w stosunku do 
instytucji wspólnotowych.

Instytut spełnia swoje zadania w sposób 
całkowicie niezależny.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 26
Artykuł 7 ustęp 4

4. Danych osobowych nie są przetwarzane 
lub przekazywane, chyba że jest to 
absolutnie niezbędne dla wypełnienia 
misji Instytutu. W takich przypadkach
stosuje się rozporządzenie (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych.

4. W celu przetwarzania danych przez 
Instytut stosuje się rozporządzenie (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez Wspólnotę.

Uzasadnienie

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

Poprawka 27
Artykuł 8 ustęp 1

1. Instytut, aby uzyskać pomoc w realizacji 
zadań, współpracuje z organizacjami w 
Państwach Członkowskich, jak krajowe 
organy odpowiedzialne za zapewnienie 
równości płci, ośrodki badawcze, 
organizacje pozarządowe, partnerzy 
społeczni, jak również z odpowiednimi 

1. Instytut, aby uzyskać pomoc w realizacji 
zadań, współpracuje z organizacjami i 
ekspertami w Państwach Członkowskich, 
jak krajowe organy odpowiedzialne za 
zapewnienie równości płci, ośrodki 
badawcze, organizacje pozarządowe, 
partnerzy społeczni, jak również z 
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organizacjami na poziomie europejskim i 
międzynarodowym oraz z państwami 
trzecimi.

odpowiednimi organizacjami na poziomie 
europejskim i międzynarodowym oraz z 
państwami trzecimi.

Uzasadnienie

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

Poprawka 28
Artykuł 10 ustęp 1 wprowadzenie i litera a)

1. Zarząd składa się z sześciu
przedstawicieli mianowanych przez Radę, 
sześciu przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję oraz trzech przedstawicieli 
mianowanych przez Komisję bez prawa do 
głosowania, z których każdy reprezentuje 
jedną z następujących grup:

1. Zarząd składa się z czterech
przedstawicieli mianowanych przez Radę, 
czterech przedstawicieli mianowanych 
przez Komisję, czterech przedstawicieli 
mianowanych przez Parlament Europejski
oraz trzech przedstawicieli mianowanych 
przez Komisję przy poszanowaniu 
pluralizmu i na zasadzie rotacji, z których 
każdy reprezentuje jedną z następujących 
grup:

a) właściwa organizacja pozarządowa na 
poziomie Wspólnoty, w której
uzasadnionym interesie leży udział w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i wspieranie równości płci;

a) organizacje pozarządowe na poziomie 
Wspólnoty, w których uzasadnionym 
interesie leży udział w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
wspieranie równości płci;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 29
Artykuł 10 ustęp 2

2. Członkowie Zarządu są mianowani w 
takim trybie, aby zapewnić najwyższe 
standardy, jeśli chodzi o poziom 
kompetencji oraz szeroki zakres wiedzy i 
doświadczenia w dziedzinie równości płci.

2. Członkowie Zarządu są mianowani w 
takim trybie, aby zapewnić najwyższe 
standardy, jeśli chodzi o poziom 
kompetencji oraz szeroki zakres wiedzy i 
doświadczenia, także 
transdyscyplinarnego, w dziedzinie 
równości płci.
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Komisja i Rada dążą do osiągnięcia 
równego udziału mężczyzn i kobiet w 
Zarządzie.

Co najmniej dwie trzecie członków 
Zarządu stanowią kobiety.

Osoba, która reprezentuje członka Zarządu 
podczas jego/jej nieobecności, jest 
mianowana w tym samym trybie.
Okres kadencji Zarządu wynosi pięć lat i 
może zostać jednokrotnie odnowiony.
Rada publikuje listę członków Zarządu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
oraz na witrynie internetowej Instytutu.

Osoba, która reprezentuje członka Zarządu 
podczas jego/jej nieobecności, jest 
mianowana w tym samym trybie.
Okres kadencji Zarządu wynosi pięć lat i 
może zostać jednokrotnie odnowiony.
Rada publikuje listę członków Zarządu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
na stronie internetowej Instytutu oraz na 
wszystkich odpowiednich stronach 
internetowych.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 30
Artykuł 10 ustęp 3

3. Zarząd wybiera Prezesa i Wiceprezesa 
na okres jednego roku, który może zostać 
odnowiony.

3. Zarząd wybiera Prezesa i Wiceprezesa 
na okres dwóch i pół roku. Prezes i 
Wiceprezes mogą zostać odwołani 
większością dwóch trzecich głosów 
członków Zarządu.

Uzasadnienie

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

Poprawka 31
Artykuł 10 ustęp 5 litera b)

b) przyjmuje roczny raport, o którym 
mowa w art. 3 lit. e), który zawiera, w 
szczególności, porównanie osiągniętych 
wyników z celami rocznego programu 
prac; raport ten jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz Komitetowi Regionów 

b) przyjmuje roczny raport, o którym 
mowa w art. 3 lit. e), który zawiera, w 
szczególności, porównanie osiągniętych 
wyników z celami rocznego programu 
prac; raport ten jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz Komitetowi Regionów 
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najpóźniej do dnia 15 czerwca; najpóźniej do dnia 15 czerwca oraz 
publikowany na stronie internetowej 
Instytutu;

Uzasadnienie

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

Poprawka 32
Artykuł 10 ustęp 9

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 33
Artykuł 10 ustęp 11

11. Dyrektorzy Europejskiej Fundacji na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego oraz każdej przyszłej 
Agencji Praw Podstawowych mogą być, w 
stosownych przypadkach, zapraszani do 
udziału w posiedzeniach Zarządu w 
charakterze obserwatorów.

11. Dyrektorzy Europejskiej Fundacji na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego oraz każdej przyszłej 
Agencji Praw Podstawowych mogą być, w 
stosownych przypadkach, zapraszani do 
udziału w posiedzeniach Zarządu w 
charakterze obserwatorów w celu 
koordynowania ich odnośnych 
programów prac w odniesieniu do 
włączania idei równości płci do głównego 
nurtu życia społecznego i politycznego.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 34
Artykuł 11 ustęp 1

1. Instytutem kieruje Dyrektor mianowany 
przez Zarząd na wniosek Komisji. Przed 
mianowaniem, kandydat wybrany przez 

1. Instytutem kieruje Dyrektor mianowany 
przez Zarząd w oparciu o listę kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
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Zarząd może zostać poproszony o złożenie 
oświadczenia przed właściwym(-i) 
komitetem(komitetami) Parlamentu 
Europejskiego i odpowiedzenie na pytania 
ze strony jego(ich) członków.

przeprowadzeniu otwartego konkursu, po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz w innych 
miejscach zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed podjęciem 
ostatecznej decyzji kandydaci zostają 
niezwłocznie poproszeni o złożenie 
oświadczenia przed właściwą komisją 
(właściwymi komisjami) Parlamentu 
Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na 
pytania członków komisji. Przy 
podejmowaniu ostatecznej decyzji Zarząd 
bierze odpowiednio pod uwagę opinię 
Parlamentu Europejskiego.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 35
Artykuł 11 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Kadencja Dyrektora wynosi 5 lat. Na 
wniosek Komisji i po dokonaniu oceny 
wyników pracy, kadencja ta może być 
przedłużona jeden raz na okres nie dłuższy 
niż 5 lat. Ocena Komisji obejmie w 
szczególności:

2. Kadencja Dyrektora wynosi 5 lat. Po 
dokonaniu oceny wyników pracy, kadencja 
ta może być przedłużona jeden raz na okres 
nie dłuższy niż 5 lat. Ocena Zarządu
obejmuje w szczególności:

Uzasadnienie

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.

Poprawka 36
Artykuł 12 ustęp 1

1. Forum Doradcze składa się z członków 
powołanych z właściwych organów 
wyspecjalizowanych w problematyce 
równości płci. W skład Forum wchodzi po 
jednym przedstawicielu wyznaczonym 
przez każde Państwo Członkowskie, jak 
również trzech członków bez prawa do 

1. Forum Doradcze składa się z członków 
powołanych z właściwych organów 
wyspecjalizowanych w problematyce 
równości płci. W skład Forum wchodzi po 
jednym przedstawicielu wyznaczonym 
przez każde Państwo Członkowskie.



PR\586558PL.doc 21/25 PE 364.874v01-00

PL

głosowania nominowanych przez Komisję 
i reprezentujących zainteresowane strony 
na poziomie europejskim, jak np. 
organizacje pozarządowe, w których 
uzasadnionym interesie leży udział w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i wspieranie równości płci, 
przedstawiciele organizacji pracodawców i 
pracowników na poziomie Wspólnoty.
Przedstawiciele mogą posiadać swoich 
zastępców, mianowanych w tym samym 
czasie.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 37
Artykuł 12 ustęp 4

4. Forum Doradcze stanowi mechanizm 
wymiany informacji dotyczących 
problematyki równości płci i koncentracji 
zasobów wiedzy. Forum zapewnia ścisłą 
współpracę pomiędzy Instytutem a 
właściwymi organami w Państwach 
Członkowskich.

4. Forum Doradcze wspomaga Dyrektora 
podczas przygotowania rocznych i 
średnioterminowych programów działań 
Instytutu. Forum stanowi instrument 
współpracy między administracjami 
krajowymi w zakresie wdrażania 
koncepcji włączania idei równości płci w 
zakres polityk krajowych oraz mechanizm 
pozwalający na wykonanie zadania 
określonego w art. 3 ust. 1 lit. ha).

Uzasadnienie

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.

Poprawka 38
Artykuł 12 ustęp 8

8. Dyrektor może zaprosić ekspertów lub 
przedstawicieli odpowiednich sektorów 
gospodarki, pracodawców, związków 
zawodowych, organizacji zawodowych i 

8. Dyrektor może – z własnej inicjatywy 
lub zgodnie z sugestią członków Forum 
Doradczego – zaprosić ekspertów lub 
przedstawicieli odpowiednich sektorów 
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placówek badawczych oraz organizacji 
pozarządowych posiadających uznane 
doświadczenie z dziedzinach związanych z 
pracą Instytutu do współpracy w realizacji 
konkretnych zadań i uczestniczenia w 
stosownych działaniach Forum 
Doradczego.

gospodarki, pracodawców, związków 
zawodowych, organizacji zawodowych i 
placówek badawczych oraz organizacji 
pozarządowych posiadających uznane 
doświadczenie w dziedzinach związanych 
z pracą Instytutu do współpracy w 
realizacji konkretnych zadań i 
uczestniczenia w stosownych działaniach 
Forum Doradczego.

Uzasadnienie

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

Poprawka 39
Artykuł 19 ustęp 1

1. Instytut jest otwarty na uczestnictwo 
krajów, które zawarły umowy ze 
Wspólnotą Europejską, na mocy których 
przyjęły i stosują ustawodawstwo 
wspólnotowe w dziedzinie objętej 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Instytut jest otwarty na uczestnictwo 
krajów, które zawarły umowy ze 
Wspólnotą Europejską, na mocy których 
przyjęły i stosują ustawodawstwo 
wspólnotowe w dziedzinie objętej 
niniejszym rozporządzeniem, np. w 
zakresie przemocy wobec kobiet, 
okaleczania żeńskich narządów 
płciowych, handlu ludźmi, rozwiązywania 
konfliktów oraz udziału kobiet w 
społecznym, gospodarczym i politycznym 
procesie decyzyjnym.

Uzasadnienie

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.
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UZASADNIENIE (w języku angielskim)

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.


