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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky 
inštitút pre rovnosť pohlaví
(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0081),

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a články 13 odsek 2 a 141 odsek 3 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0083/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby stanovisko Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7 

(7) Záverom štúdie uskutočniteľnosti 
vypracovanej pre Komisiu bolo, že 
vykonávanie niektorých úloh, najmä v 
oblasti koordinácie, centralizácie a šírenia 
výskumných údajov a informácií, 
zviditeľňovania rovnosti medzi mužmi a 
ženami a vývoja nástrojov na zlepšenie 
integrácie rovnosti pohlaví do všetkých 
politík Spoločenstva, ktorými sa existujúce 
inštitúcie v súčasnosti nezaoberajú, je 
jasnou úlohou pre Európsky inštitút pre 
rovnosť pohlaví.

(7) Záverom štúdie uskutočniteľnosti 
vypracovanej pre Komisiu bolo, že 
vykonávanie niektorých úloh, najmä v 
oblasti koordinácie, centralizácie a šírenia 
výskumných údajov a informácií, 
budovanie siete, zviditeľňovania rovnosti 
medzi mužmi a ženami a vývoja nástrojov 
na zlepšenie integrácie rovnosti pohlaví do 
všetkých politík Spoločenstva, ktorými sa 
existujúce inštitúcie v súčasnosti 
nezaoberajú, je jasnou úlohou pre 
Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví.
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Odôvodnenie

Táto úloha je uvedená ako jedna z hlavných úloh inštitútu v realizačnej štúdii Komisie a je 
považovaná za každodenný nástroj schopný zvýšiť efektívnosť iných úloh vykonávaných 
inštitútom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 10

(10) Zhromažďovanie, analýza a šírenie 
objektívnych, spoľahlivých a 
porovnateľných
informácií a údajov o rovnosti medzi 
mužmi a ženami, vývoj vhodných 
nástrojov na integráciu rodovej dimenzie 
do všetkých oblastí politiky, podpora 
dialógu medzi
zúčastnenými stranami a zvyšovanie 
informovanosti občanov EÚ sú pre 
Spoločenstvo nevyhnutné na efektívne 
presadzovanie politiky rovnosti pohlaví 
najmä v rozšírenej Únii; preto je vhodné 
zriadiť Európsky inštitút pre rovnosť 
pohlaví, ktorý by pomáhal inštitúciám 
Spoločenstva a členským štátom 
vykonávať tieto úlohy.

(10) Analýza a šírenie objektívnych, 
spoľahlivých a porovnateľných informácií 
a údajov o rovnosti medzi mužmi a 
ženami, vývoj vhodných nástrojov na 
integráciu rodovej dimenzie do všetkých 
oblastí politiky, podpora dialógu medzi 
zúčastnenými stranami a zvyšovanie 
informovanosti občanov EÚ sú pre 
Spoločenstvo nevyhnutné na efektívne 
presadzovanie a realizáciu politiky 
rovnosti pohlaví najmä v rozšírenej Únii; 
preto je vhodné zriadiť Európsky inštitút 
pre rovnosť pohlaví, ktorý by pomáhal 
inštitúciám Spoločenstva a členským 
štátom vykonávať tieto úlohy.

Odôvodnenie

Opatrné používanie zdrojov predpokladá, že sa predíde obmedzeniu inštitútu v štruktúre 
zhromažďovania a zaznamenávania. Čo chýba na úrovni EÚ a na národnej úrovni je 
schopnosť analýzy fondov a schopnosť prísť s inovatívnymi riešeniami, ktoré sa týkajú 
rodového hľadiska a rovnosti pohlaví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 11 

(11) Spolupráca s príslušnými orgánmi 
členských štátov je zásadne dôležitá pre 
presadenie zhromažďovania 

(11) Spolupráca s príslušnými orgánmi 
členských štátov a príslušnými 
štatistickými orgánmi, najmä Eurostatom, 
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porovnateľných a spoľahlivých údajov na 
európskej úrovni;
informácie o rovnosti medzi mužmi a 
ženami sú príslušné pre všetky úrovne v 
rámci Spoločenstva – miestnu, regionálnu, 
celoštátnu a úroveň Spoločenstva – preto je 
dostupnosť týchto informácií pre orgány 
členských štátov užitočná pri formulácii 
politík a opatrení na miestnej, regionálnej a 
celoštátnej úrovni v ich vlastných 
oblastiach pôsobnosti.

je zásadne dôležitá pre presadenie
zhromažďovania porovnateľných a 
spoľahlivých údajov na európskej úrovni;
informácie o rovnosti medzi mužmi a 
ženami sú príslušné pre všetky úrovne v 
rámci Spoločenstva – miestnu, regionálnu, 
celoštátnu a úroveň Spoločenstva – preto je 
dostupnosť týchto informácií pre orgány 
členských štátov užitočná pri formulácii 
politík a opatrení na miestnej, regionálnej a 
celoštátnej úrovni v ich vlastných 
oblastiach pôsobnosti.

Odôvodnenie

Spolupráca s Eurostatom a inými štatistickými orgánmi je kľúčovým prvkom zbierania a 
zaznamenávania údajov využívajúc čo najlepšie pri tom zdroje a poskytovať údaje v súlade s 
potrebami dodania analýz a odborných posudkov inštitútu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 12 

(12) Inštitút čo najužšie spolupracuje so 
všetkými programami a orgánmi 
Spoločenstva, aby nedochádzalo 
k duplicite, najmä s Európskou nadáciou 
pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok, Európskou agentúrou pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 
Strediskom pre rozvoj odborného 
vzdelávania a akoukoľvek budúcou 
Agentúrou pre základné práva.

(12) Inštitút čo najužšie spolupracuje so 
všetkými programami a orgánmi 
Spoločenstva, aby  sa zabezpečilo 
najlepšie možné využitie zdrojov, najmä s 
Európskou nadáciou pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok, 
Európskou agentúrou pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a Strediskom 
pre rozvoj odborného vzdelávania 
a akoukoľvek budúcou Agentúrou pre 
základné práva.

Odôvodnenie

Opakujúce sa stanovisko zúčastnených strán a inštitúcií je, že zaznamenávame nedostatok 
kvality dostupných údajov, t.j. na úrovni EÚ sú prakticky neporovnateľné. Z tohto pohľadu, 
aby sa predišlo odradzovaniu od ďalších štúdií a výskumov, sa odporúča použiť navrhnutú 
formuláciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 13 

(13) V súlade s článkom 3 Zmluvy je 
vhodné vytvoriť ustanovenie na 
podporovanie vyváženej účasti mužov a 
žien v zložení správnej rady.

(13) Aby sa zabezpečila posilnená účasť 
žien v správnej rade, väčšina členov rady 
by mali byť  ženy. 

Odôvodnenie

Inštitút musí byť vnímaný ako príklad účasti žien na rozhodovacom procese, najmä v prvej 
fáze svojho vytvárania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 19 

(19) V súlade s princípmi subsidiarity a 
proporcionality uvedenými v článku 5 
Zmluvy nemôžu členské štáty dostatočne 
dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, najmä 
ustanovenia o porovnateľných a 
spoľahlivých informáciách a údajoch na 
európskej úrovni na pomoc inštitúciám 
Spoločenstva a členským štátom v 
presadzovaní cieľa Zmluvy eliminovať 
nerovnosti a podporovať rovnosť medzi 
mužmi a ženami, a preto z dôvodu rozsahu 
a dopadu navrhovanej akcie ho možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva.
Toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(19) V súlade s princípmi subsidiarity a 
proporcionality uvedenými v článku 5 
Zmluvy nemôžu členské štáty dostatočne 
dosiahnuť cieľ tohto nariadenia a preto z 
dôvodu rozsahu a dopadu navrhovanej 
akcie ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Spoločenstva. Toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Odôvodnenie

Navrhnutá formulácia redukuje úlohu inštitútu. Nakoľko sú ciele jasne definované v 
súvisiacom článku, je zbytočné zdvojovať túto definíciu a riskovať tak zmätok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2

Celkovým cieľom inštitútu je pomáhať 
inštitúciám Spoločenstva, najmä Komisii a 
orgánom členských štátov v boji proti 
diskriminácii na základe pohlavia a pri 
presadzovaní rovnosti pohlaví a dať do 
povedomia občanov EÚ profil takýchto 
otázok.

Celkovým cieľom inštitútu je prispievať k 
zahrnutiu rodového hľadiska do všetkých 
politík Spoločenstva a z toho 
vyplývajúcich národných politík a posilniť 
tento proces, podporovať rovnosť pohlaví 
a boj proti diskriminácii na základe 
pohlavia a to pestovaním 
najpokrokovejších a interdisciplinárnych 
prístupov a pozdvihnúť povedomie 
občanov Únie o týchto otázkach.

Odôvodnenie

Ciele navrhnuté Komisiou sú vágne a slabé zároveň. Inštitút by mal mať pevný a konkrétny 
cieľ, ktorý mu umožní, aby bol proaktívny a inovatívny. Pomalý pokrok v rovnosti pohlaví je 
tiež dôsledkom priepasti medzi vedomosťami, politikou a realizáciou politiky. Je preto 
potrebné predefinovať cieľ, aby sa tieto priepasti preklenuli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 odsek 1 bod (a)

(a) zhromažďuje, zaznamenáva, analyzuje 
a šíri príslušné objektívne, spoľahlivé a 
porovnateľné informácie týkajúce sa 
rovnosti pohlaví vrátane výsledkov 
výskumu, ktoré mu oznámia členské štáty, 
inštitúcie Spoločenstva, výskumné 
strediská, vnútroštátne orgány zaoberajúce 
sa rovnosťou, mimovládne organizácie, 
príslušné tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie;

(a) analyzuje príslušné objektívne, 
spoľahlivé a porovnateľné informácie 
týkajúce sa rovnosti pohlaví vrátane 
výsledkov výskumu, ktoré mu oznámia 
členské štáty, inštitúcie Spoločenstva, 
výskumné strediská, vnútroštátne orgány 
zaoberajúce sa rovnosťou, mimovládne 
organizácie, príslušné tretie krajiny a 
medzinárodné organizácie;

Odôvodnenie

Základnou úlohou inštitútu by mala byť analýza, ktorá by vytvorila konkrétnu pridanú 
hodnotu a rozpoznateľná „značka“ inštitútu. Pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
odôvodnenia 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Článok 3 odsek 1 bod (b)

(b) vyvíja metódy na zlepšovanie 
porovnateľnosti, objektivity a spoľahlivosti 
údajov na európskej úrovni stanovovaním 
kritérií na zlepšovanie konzistencie 
informácií;

(b) spolupracovať s EUROSTATOM a 
všetkými relevantnými štatistickými 
orgánmi s cieľom vyvíjať metódy na 
zlepšovanie porovnateľnosti, objektivity a 
spoľahlivosti údajov na európskej úrovni 
stanovovaním kritérií na zlepšovanie 
konzistencie informácií;

Odôvodnenie

Spolupráca s Eurostatom a inými štatistickými orgánmi nielen garantuje najlepšie použitie 
dostupných zdrojov, umožňuje tiež inštitútu a štatistickým orgánom presmerovať ich výskum  
na rodovo zameraný prístup tam, kde je to žiadané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 odsek 1 bod (c)

(c) vyvíja, analyzuje a hodnotí metodické 
nástroje na podporu integrácie rovnosti 
pohlaví do všetkých politík Spoločenstva;

(c) vyvíja, analyzuje, hodnotí a rozširuje 
metodické nástroje na podporu integrácie 
rovnosti pohlaví do všetkých politík 
Spoločenstva a z toho vyplývajúcich 
národných politík a na podporu rodového 
hľadiska vo všetkých inštitúciách a 
orgánoch Spoločenstva;

Odôvodnenie

Táto úloha by mala byť posilnená, umožňujúc inštitútu podieľať sa na realizácii rodovej 
rovnosti v iných orgánoch Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 odsek 1 bod (d)

(d) vykonáva prieskumy situácie rovnosti 
pohlaví v Európe;

(d) vykonáva prieskumy situácie rovnosti 
pohlaví v Európe, rodové hľadisko a 
gender budgeting, najmä efektívnosť 
relevantných politík Spoločenstva a 
národných politík; 

Odôvodnenie

Táto úloha by mala byť v súlade s cieľom inštitútu a jej cieľom by malo byť vytvorenie 
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efektívnej pridanej hodnoty výstupu inštitútu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 odsek 1 bod (da) (nový) 

(da) vytvára a koordinuje európsku sieť 
rovnosti pohlaví, ako je uvedené v článku 
4a, ktorá zahŕňa výskumné centrá, 
kompetentné národné orgány, odborníkov 
a účastníkov problematiky týkajúcej sa 
rovnosti pohlaví, aby sa podporil a 
povzbudil výskum, optimalizovalo 
používanie dostupných zdrojov a 
zabezpečila  sa výmena a šírenie 
informácií;

Odôvodnenie

Sieť rovnosti pohlaví by mala slúžiť ako telematická podpora na zhromažďovanie a výmenu 
informácií. Sieť je najlepším riešením na prekonanie prekážok v čase a priestore a na 
umožnenie zlepšenia výskumu a šírenia informácií medzi malým množstvom stretnutí 
plánovaných na úrovni inštitútu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 odsek 1 bod (e)

(e) uverejňuje výročnú správu o vlastnej 
činnosti inštitútu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 3 odsek 1 bod (f)

(f) organizuje stretnutia expertov na 
podporu výskumnej práce;

(f) organizuje ad hoc stretnutia expertov 
na podporu výskumnej práce a podnecuje 
výmenu informácií medzi výskumníkmi;
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Odôvodnenie

Dynamická výmena  sa  bude uskutočňovať v rámci siete rovnosti pohlaví a poradného fóra. 
Aby sa predišlo duplikácii  aktivít Inštitútu, tieto stretnutia by mali byť organizované o 
konkrétnej téme vyznačujúcej sa nedostatkom vedomostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 odsek 1 bod (g)

(g) spolu s príslušnými zúčastnenými 
stranami organizuje konferencie, kampane, 
diskusie za okrúhlym stolom, semináre a 
stretnutia na európskej úrovni;

(g) spolu s príslušnými zúčastnenými 
stranami organizuje konferencie, kampane 
a stretnutia na európskej úrovni, z dôvodu 
zvyšovania povedomia o rovnosti pohlaví 
medzi európskymi obyvateľmi;

Odôvodnenie

Dynamická výmena  sa  bude uskutočňovať v rámci siete rovnosti pohlaví a poradného fóra. 
Tieto stretnutia by sa mali používať na činnosti účastníkov zamerané na podporu zvyšovania 
povedomia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 odsek 1 bod (ha) (nový)

(ha) zakladá interaktívnu službu, ktorá 
umožňuje obetiam diskriminácie na 
základe pohlavia podať správu o každom 
výskyte takejto diskriminácie v Európskej  
únii a poskytnúť relevantné informácie, 
ktoré by pomohli eliminovať takúto 
diskrimináciu;

Odôvodnenie

Navrhnutá úloha by mala slúžiť ako priamy kanál medzi obyvateľmi a efektívnym nástrojom 
zvyšovania povedomia. Mala by tiež slúžiť ako informačný nástroj pre stretnutia poradného 
fóra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 odsek 1 bod (hb) (nový)

(hb) poskytuje odborný názor na rodové 
hľadisko pre verejné a súkromné 
organizácie;
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Odôvodnenie

Obmedzené zdroje na úrovni EÚ, rovnako ako odborné názory zhromaždené v inštitúte a 
konečný cieľ efektívnej realizácie na všetkých úrovniach verejného a súkromného 
manažmentu určujú túto špecifickú úlohu inštitútu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 3 odsek 1 bod (hc) (nový)

(hc) predkladá odporúčania a usmernenia 
inštitúciám Spoločenstva, tak, že tieto 
môžu efektívne zahrnúť rodové hľadisko 
do legislatívy;

Odôvodnenie

Proaktívny prístup inštitútu predpokladá možnosť predložiť takéto odporúčania, aby sa 
poukázalo na efektívne zlepšenie rovnosti pohlaví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3 odsek 1 bod (hd) (nový) 

(hd) zapojiť sa na medzinárodnej úrovni 
do dialógu s orgánmi a organizáciami 
zodpovednými za rovnosť pohlaví; 

Odôvodnenie

Pridaná hodnota práce inštitútu by mala byť tiež použitá ako príklad na medzinárodnej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 odsek 1 bod (he) (nový)

(he) predloží správy inštitúciám 
Spoločenstva týkajúce sa rovnosti pohlaví 
a rodového hľadiska v pristupujúcich a 
kandidátskych krajinách.
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Odôvodnenie

Odborný posudok inštitútu by mal tiež slúžiť na to, aby poskytol inštitúciám Spoločenstva 
najpresnejšie vyhodnotenie pokroku v kandidátskych krajinách súvisiace s oblasťou 
súčasného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 odsek 1a (nový)

1a. Inštitút vydá výročnú správu o svojich 
aktivitách.

Odôvodnenie

Výročná správa inštitútu je špecifickou úlohou, ktorá by mala byť uvedená samostatne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 4 odsek 3

3. Pri vykonávaní činností inštitút 
zohľadňuje existujúce informácie z 
akéhokoľvek zdroja a najmä činnosti, ktoré 
už vykonali inštitúcie Spoločenstva a iné 
inštitúcie, orgány a príslušné vnútroštátne a 
medzinárodné organizácie, a úzko 
spolupracuje s príslušnými útvarmi 
Komisie, aby zabránil duplicite a zaručil 
najlepšie možné využitie prostriedkov. 
Inštitút zabezpečuje vhodnú koordináciu so 
všetkými príslušnými agentúrami 
Spoločenstva a orgánmi Únie, ktoré sa 
v prípade potreby určia v memorande o 
porozumení.

3. Pri vykonávaní činností inštitút 
zohľadňuje existujúce informácie z 
akéhokoľvek zdroja a najmä činnosti, ktoré 
už vykonali inštitúcie Spoločenstva a iné 
inštitúcie, orgány a príslušné vnútroštátne a 
medzinárodné organizácie, a úzko 
spolupracuje s príslušnými útvarmi 
Komisie, aby zaručil najlepšie možné 
využitie prostriedkov. Inštitút zabezpečuje 
vhodnú koordináciu so všetkými 
príslušnými agentúrami Spoločenstva 
a orgánmi Únie, ktoré sa v prípade potreby 
určia v memorande o porozumení.

Odôvodnenie

Pozri  pozmeňujúci a doplňujúci návrh odôvodnenia 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 5 pododsek 1a (nový) 

Informácie o akýchkoľvek zmluvných 
vzťahov tohto druhu, vrátane detailov 
zverených  úloh a orgánov, ktorým boli 
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zverené, budú uvedené vo výročnej správe 
o aktivitách Inštitútu.

Odôvodnenie

Delegovanie konkrétnych úloh by malo byť jasne spomenuté vo výročnej správe inštitútu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4a (nový)

Článok 4a
Sieť rovnosti pohlaví 

1. Aby bolo umožnené  vytvorenie siete 
uvedenej v článku 3 odsek 1 bod (d) tak 
skoro a efektívne ako sa dá, Inštitút vydá 
otvorenú výzvu na tender s cieľom 
vytvoriť zoznam centier, orgánov, 
organizácií a odborníkov zaoberajúcich sa 
rovnosťou pohlaví a rodovým hľadiskom. 
2. Berúc do úvahy zoznam uvedený v 
odseku 1, správna rada pozve uvedené 
organizácie alebo jednotlivcov, aby sa 
stali účastníkmi siete.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh o sieti rovnosti pohlaví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 5

Inštitút vykonáva svoje činnosti nezávisle 
od vnútroštátnych orgánov a občianskej 
spoločnosti a je autonómny vo vzťahu k 
inštitúciám Spoločenstva.

Inštitút plní svoje úloh v  úplnej 
nezávislosti.

Odôvodnenie

Úplná nezávislosť inštitútu, bez akejkoľvek podmienky, je základnou požiadavkou splnenia jej 
úloh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s návrhom Komisie o vytvorení Agentúry 
základných práv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 7 odsek 4

4. Osobné údaje sa nespracúvajú ani 
neoznamujú s výnimkou prípadov, kde je 
to nevyhnutne potrebné na plnenie 
poslania inštitútu. V týchto prípadoch sa 
uplatňuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. 
decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe týchto údajov.

4. Pri spracovaní údajov inštitútom sa 
uplatňuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. 
decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe týchto údajov.

Odôvodnenie

Navrhnutá modifikácia je jasnejšia a v súlade s inými nariadeniami, ktoré zakladajú 
agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 8 odsek 1

1. Inštitút spolupracuje v členských štátoch 
s organizáciami ako napr. s orgánmi 
zaoberajúcimi sa rovnosťou, výskumnými 
strediskami, mimovládnymi organizáciami, 
sociálnymi partnermi, ako aj s príslušnými 
organizáciami na európskej alebo 
medzinárodnej úrovni a s tretími krajinami, 
ktoré mu pomáhajú vykonávať jeho úlohy.

1. Inštitút spolupracuje v členských štátoch 
s organizáciami a odborníkmi ako napr. s 
orgánmi zaoberajúcimi sa rovnosťou, 
výskumnými strediskami, mimovládnymi 
organizáciami, sociálnymi partnermi, ako 
aj s príslušnými organizáciami na 
európskej alebo medzinárodnej úrovni a s 
tretími krajinami, ktoré mu pomáhajú 
vykonávať jeho úlohy.

Odôvodnenie

Majúc na zreteli viacrozmerný jav diskriminácie na základe pohlavia, prispievajú individuálni 
odborníci zo špecifických oblastí k prácam inštitútu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 10 odsek 1 úvod a bod (a)

1. Správnu radu tvoria šiesti zástupcovia 
vymenovaní Radou, šiesti zástupcovia 

1. Správnu radu tvoria štyria zástupcovia 
vymenovaní Radou, štyria zástupcovia 
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vymenovaní Komisiou, ako aj traja 
zástupcovia vymenovaní Komisiou bez 
hlasovacieho práva, z ktorých každý 
zastupuje jednu z nasledujúcich skupín:

vymenovaní Komisiou, štyria zástupcovia 
vymenovaní Európskym parlamentom, 
ako aj traja zástupcovia vymenovaní 
Komisiou, rešpektujúc pluralizmus a 
rotačný princíp, z ktorých každý zastupuje 
jednu z nasledujúcich skupín:

(a) príslušnú mimovládnu organizáciu na 
úrovni Spoločenstva, ktorá má oprávnený 
záujem prispieť k boju proti diskriminácii 
na základe pohlavia a k presadzovaniu 
rovnosti pohlaví;

(a) mimovládne organizácie na úrovni 
Spoločenstva, ktorá majú oprávnený 
záujem prispieť k boju proti diskriminácii 
na základe pohlavia a k presadzovaniu 
rovnosti pohlaví;

Odôvodnenie

Vyvážená úloha troch inštitúcií pri procese nominácie správnej rady je zárukou nezávislosti. 
Aktívna účasť organizovanej občianskej spoločnosti, založená na princípe pluralizmu a 
rotácie odráža dôležitosť ich úlohy pri šírení a realizácii rovnosti pohlaví a rodového 
hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 10 odsek 2

2. Členovia správnej rady sú menovaní tak, 
aby sa vyhovelo najvyšším štandardom 
pôsobnosti a širokému rozsahu príslušných 
odborných znalostí v oblasti rovnosti 
pohlaví.

2. Členovia správnej rady sú menovaní tak, 
aby sa vyhovelo najvyšším štandardom 
pôsobnosti a širokému rozsahu príslušných 
a transdisciplinárnych odborných znalostí 
v oblasti rovnosti pohlaví.

Cieľom Komisie a Rady je dosiahnuť v 
správnej rade rovnaké zastúpenie mužov a 
žien.

Minimálne dve tretiny správnej rady 
tvoria ženy.

Náhradníci, ktorí zastupujú člena v jeho 
neprítomnosti, sú menovaní rovnakým 
postupom.

Náhradníci, ktorí zastupujú člena v jeho 
neprítomnosti, sú menovaní rovnakým 
postupom.

Funkčné obdobie je päť rokov a môže sa 
obnoviť jedenkrát.
Zoznam členov správnej rady uverejní 
Rada v Úradnom vestníku Európskej únie
a na webovej lokalite inštitútu.

Funkčné obdobie je päť rokov a môže sa 
obnoviť jedenkrát.
Zoznam členov správnej rady uverejní 
Rada v Úradnom vestníku Európskej únie,
na webovej lokalite inštitútu a na všetkých 
relevantných webových stránkach.

Odôvodnenie

Otázky rovnosti pohlaví sú transverzálne a prechádzajú sociálnou, ekonomickou, právnou a 
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kultúrnou sférou spoločnosti. Je preto nevyhnutné mať správnu radu, ktorá je schopná čeliť 
viacrozmernému fenoménu diskriminácie na základe pohlavia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 10 odsek 3

3. Správna rada si volí svojho predsedu a 
podpredsedu na obdobie jedného roka, 
ktoré môže byť obnovené.

3. Správna rada si volí svojho predsedu a 
podpredsedu na obdobie dva a pol roka. 
Predseda a zástupca predsedu môžu byť 
zosadení z funkcie dvojtretinovou 
väčšinou členov správnej rady.

Odôvodnenie

Správna rada s väčšou mierou zodpovednosti ponúka možnosť proaktívnej štruktúry schopnej 
dať hodnotné vstupy úlohám predsedu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 10 odsek 5 bod (b)

(b) schvaľuje výročnú správu uvedenú v 
článku 3 písm. e), ktorá porovnáva najmä 
dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného 
plánu práce; táto správa sa najneskôr do 
15. júna predkladá Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru 
audítorov, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov;

(b) schvaľuje výročnú správu uvedenú v 
článku 3 písm. e), ktorá porovnáva najmä 
dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného 
plánu práce; táto správa sa najneskôr do 
15. júna predkladá Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru 
audítorov, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov a je 
publikovaná na internetovej stránke 
inštitútu;

Odôvodnenie

Centrálna úloha inštitútu oprávňuje maximálnu transparentnosť s ohľadom na ročné vydanie 
výročnej správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 10 odsek 9

9. Predseda zvoláva radu aspoň dvakrát do 
roka. Predseda zvoláva ďalšie zasadnutia z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jednej 
tretiny členov správnej rady.

9. Predseda zvoláva radu aspoň dvakrát do 
roka. Predseda zvoláva ďalšie zasadnutia z 
jeho/jej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
jednej tretiny členov správnej rady.



PR\586558SK.doc 19/24 PE 364.874v01-00

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 10 odsek 11 

11. Na zasadnutia správnej rady môžu byť 
podľa potreby pozvaní ako pozorovatelia 
riaditelia Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a pracovných
podmienok, Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
Strediska rozvoja odborného vzdelávania 
a akejkoľvek budúcej Agentúry pre 
základné práva.

11. Na zasadnutia správnej rady môžu byť 
podľa potreby pozvaní ako pozorovatelia 
riaditelia Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok, Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
Strediska rozvoja odborného vzdelávania 
a akejkoľvek budúcej Agentúry pre 
základné práva, aby koordinovali príslušné 
pracovné programy ako si to vyžaduje 
rodové hľadisko.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom článku 2, takáto účasť na práci správnej 
rady by mala slúžiť na zlepšenie koordinácie práce medzi rôznymi zúčastnenými orgánmi 
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 11 odsek 1 

1. Na čele inštitútu stojí riaditeľ 
vymenovaný správnou radou na návrh 
Komisie. Pred vymenovaním môže byť 
kandidát, ktorého vybrala správna rada, 
požiadaný, aby urobil vyhlásenie pred 
príslušným(i) výborom(mi) Európskeho 
parlamentu a odpovedal na otázky 
jeho/ich členov.

1. Na čele inštitútu stojí riaditeľ 
vymenovaný správnou radou, na základe 
zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou po otvorenej súťaži, ktorá 
nasleduje po zverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie a inde. Pred 
vymenovaním sú kandidáti bezodkladne 
pozvaní zaujať stanovisko pred 
kompetentným(i) výbor(mi) Európskeho 
parlamentu a odpovedať na otázky 
položené jeho/ich členmi. V procese 
menovania správna rada vezme 
stanovisko Európskeho parlamentu.

Odôvodnenie

Kľúčová úloha riaditeľa pri plnení cieľov inštitútu vyžaduje otvorený a selektívny postup, aby 
sa zabezpečil najvyšší možný profil na obsadenie miesta.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 11 odsek 2 úvodná časť

2. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov. 
Toto funkčné obdobie môže byť predĺžené 
jedenkrát na obdobie nie dlhšie než 5 rokov 
na návrh Komisie a po hodnotení. 
V hodnotení Komisia zohľadňuje najmä:

2. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov. 
Toto funkčné obdobie môže byť predĺžené 
jedenkrát na obdobie nie dlhšie než 5 rokov 
po hodnotení. V hodnotení správna rada 
zohľadňuje najmä:

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila úplná nezávislosť a aby sa udelilo viac povinností správnej rade, účasť 
Komisie v procese vyhodnotenia nie je vhodná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 12 odsek 1 

1. Poradný zbor tvoria členovia príslušných 
orgánov, ktorí sa špecializujú na otázky 
rovnosti pohlaví – jeden zástupca 
menovaný každým členským štátom, ako 
aj traja členovia bez hlasovacieho práva 
menovaní Komisiou a zastupujúci 
zainteresované strany na európskej 
úrovni, ako napr. mimovládne 
organizácie, ktoré majú legitímny záujem 
prispieť k boju proti diskriminácii na 
základe pohlavia a k presadzovaniu 
rovnosti pohlaví, zástupcovia organizácií 
zamestnávateľov a zamestnancov na 
úrovni Spoločenstva. Zástupcov môžu 
vymeniť náhradníci menovaní v tom 
istom čase.

1. Poradný zbor tvoria členovia príslušných 
orgánov, ktorí sa špecializujú na otázky 
rovnosti pohlaví – jeden zástupca 
menovaný každým členským štátom

Odôvodnenie

Aktívna účasť  mimovládnych organizácií v správnej rade a predefinovaný rozsah poradného 
fóra robí dvojité zastúpenie v poradnom fóre zbytočným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 12 odsek 4 

4. Poradný zbor predstavuje mechanizmus 
na výmenu informácií o otázkach rovnosti 

4. Poradný zbor podporuje riaditeľa pri 
príprave ročných a strednodobých 
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pohlaví a na zhromažďovanie poznatkov. 
Zabezpečuje úzku spoluprácu medzi 
inštitútom a príslušnými orgánmi v 
členských štátoch.

programov aktivít. 

Utvorí mechanizmus pre spoluprácu 
národných úradov pri realizácii akcií  
rodového hľadiska v národných 
politikách a mechanizmus plnenia  úloh 
uvedených v článku 3 odsek 1 bod (ha).

Odôvodnenie

Vytvorením siete by mala byť úloha poradného fóra presmerovaná, aby sa doplnili nové úlohy 
inštitútu a aby sa zabezpečilo splnenie a koordinácia realizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 12 odsek 8 

8. Riaditeľ môže prizvať k spolupráci na 
osobitných úlohách a k účasti na 
príslušných činnostiach poradného zboru 
expertov alebo zástupcov príslušných 
sektorov hospodárstva, zamestnávateľov, 
odborových zväzov, odborných alebo 
výskumných orgánov alebo mimovládnych 
organizácií, ktorí majú uznávané 
skúsenosti v disciplínach súvisiacich s 
prácou inštitútu.

8. Riaditeľ môže, z jeho alebo jej vlastnej 
iniciatívy alebo na základe odporúčaní 
členov poradného fóra, prizvať k 
spolupráci na osobitných úlohách a k účasti 
na príslušných činnostiach poradného 
zboru expertov alebo zástupcov 
príslušných sektorov hospodárstva, 
zamestnávateľov, odborových zväzov, 
odborných alebo výskumných orgánov 
alebo mimovládnych organizácií, ktorí 
majú uznávané skúsenosti v disciplínach 
súvisiacich s prácou inštitútu.

Odôvodnenie

Členovia poradného fóra sa pokladajú za odborníkov, sú v privilegovanej situácii navrhovať 
účasť iných odborníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 19 odsek 1 

1. Inštitút je otvorený účasti krajín, ktoré s 
Európskym spoločenstvom uzavreli 
dohody, na základe ktorých prijali a 
uplatňujú právne predpisy Spoločenstva v 

1. Inštitút je otvorený účasti krajín, ktoré s 
Európskym spoločenstvom uzavreli 
dohody, na základe ktorých prijali a 
uplatňujú právne predpisy Spoločenstva v 
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oblasti, ktorej sa týka toto nariadenie. oblasti, ktorej sa týka toto nariadenie, 
napríklad v súvislosti s násilím proti 
ženám, zmrzačenie ženských pohlavných 
orgánov, obchod s ľuďmi, konfliktné 
rozhodnutie a účasť žien na procesoch 
sociálneho, ekonomického a politického 
rozhodovania. 

Odôvodnenie

Spolupráca s tretími krajinami, najmä mimo EÚ, by nemala ignorovať najočividnejšie a 
najnásilnejšie druhy diskriminácie, ako je zmrzačenie ženských pohlavných orgánov a obchod 
so ženami, rovnako ako iné problémy týkajúce sa plnej účasti žien na verejnom živote.
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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 
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equality policies, at European and national level.

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.
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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.
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.


