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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega inštituta 
za enakost med spoloma
(KOM(2005)0081 – C6–0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0081),

– ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 13(2) in 141(3) Pogodbe ES, v skladu s katerimi je 
Komisija predlog poslala Parlamentu (C6-0083/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno 
spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7 

(7) Študija o izvedljivosti, ki jo je naročila 
Komisija, je pokazala, da ima Evropski 
inštitut za enakost med spoloma jasno 
vlogo pri uresničevanju nekaterih nalog, s 
katerimi se obstoječe ustanove trenutno ne 
ukvarjajo, zlasti na področju usklajevanja, 
centralizacije ter širjenja podatkov in 
informacij raziskovanj, izpostavljanja 
vprašanja enakosti med moškimi in 
ženskami ter oblikovanja orodij za večjo 
vključenost načela enakosti med spoloma v 
vseh politikah Skupnosti.

(7) Študija o izvedljivosti, ki jo je naročila 
Komisija, je pokazala, da ima Evropski 
inštitut za enakost med spoloma jasno 
vlogo pri uresničevanju nekaterih nalog, s 
katerimi se obstoječe ustanove zdaj ne 
ukvarjajo, zlasti na področju usklajevanja, 
centralizacije ter širjenja podatkov in 
informacij raziskovanj, gradnje omrežja, 
izpostavljanja vprašanja enakosti med 
moškimi in ženskami, oblikovanja orodij 
za večjo vključenost načela enakosti med 
spoloma v vseh politikah Skupnosti.

Obrazložitev
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Ta naloga je v študiji o izvedljivosti Komisije določena kot eden glavnih ciljev Inštituta in se 
šteje kot vsakodnevno orodje za okrepitev učinkovitosti drugih nalog, ki jih izvaja Inštitut.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 10

(10) Treba je zbirati, analizirati in širiti 
objektivne, zanesljive in primerljive 
informacije ter podatke o enakosti med 
moškimi in ženskami, oblikovati ustrezna 
orodja za vključevanje načela enakosti med 
spoloma v vsa politična področja, 
spodbujati dialog med zainteresiranimi 
stranmi in povečati ozaveščenosti med 
državljani EU, da bo Skupnost lahko 
učinkovito spodbujala politiko enakosti 
med spoloma, zlasti v razširjeni Uniji; zato 
je primerno ustanoviti Evropski inštitut za 
enakost med spoloma, ki bo institucijam 
Skupnosti in državam članicam pomagal 
uresničevati te naloge.

(10) Treba je analizirati in širiti objektivne, 
zanesljive in primerljive informacije ter 
podatke o enakosti med moškimi in 
ženskami, oblikovati ustrezna orodja za 
vključevanje načela enakosti med spoloma 
v vsa politična področja, spodbujati dialog 
med zainteresiranimi stranmi in povečati 
ozaveščenost med državljani EU, da bo 
Skupnost lahko učinkovito spodbujala in 
izvajala politiko enakosti med spoloma, 
zlasti v razširjeni Uniji; zato je primerno 
ustanoviti Evropski inštitut za enakost med 
spoloma, ki bo institucijam Skupnosti in 
državam članicam pomagal uresničevati te 
naloge.

Obrazložitev

Smiselna uporaba sredstev povzroči izogibanje omejevanju zbiranja in evidentiranja za 
Inštitut. Na ravni EU in nacionalni ravni primanjkuje sposobnost analiziranja in pojavljanja 
inovativnih rešitev v zvezi z integracijo načela enakosti spolov in enakostjo spolov.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 11 

(11) Sodelovanje z ustreznimi organi držav 
članic je bistvenega pomena pri zbiranju 
primerljivih in zanesljivih podatkov na 
evropski ravni; podatki o enakosti med 
moškimi in ženskami so pomembni za vse 
ravni Skupnosti – lokalno, regionalno, 
nacionalno in raven Skupnosti – zato bo 
razpoložljivost takšnih podatkov v pomoč 

(11) Sodelovanje z ustreznimi organi držav 
članic in zadevnimi statističnimi organi, 
zlasti z Eurostatom, je bistvenega pomena 
pri zbiranju primerljivih in zanesljivih 
podatkov na evropski ravni; podatki o 
enakosti med moškimi in ženskami so
pomembni za vse ravni Skupnosti –
lokalno, regionalno, nacionalno in raven 
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organom oblasti v državah članicah pri 
oblikovanju politike in ukrepov na 
področjih njihove pristojnosti na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni.

Skupnosti – zato bo razpoložljivost takšnih 
podatkov v pomoč organom oblasti v 
državah članicah pri oblikovanju politike in 
ukrepov na področjih njihove pristojnosti 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Obrazložitev

Sodelovanje z Eurostatom in drugimi statističnimi organi je ključno za zbiranje in 
evidentiranje podatkov za najboljšo mogočo uporabo sredstev in za zagotovitev usklajevanja 
podatkov s potrebami Inštituta za analizo in prenos strokovnega znanja.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 12 

(12) Inštitut je kar najtesneje povezan z 
vsemi programi in organi Skupnosti, da se 
prepreči podvajanje, zlasti v zvezi z 
Evropsko fundacijo za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer, Evropsko 
agencijo za varnost in zdravje pri delu, 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja in katero koli prihodnjo 
agencijo za temeljne pravice.

(12) Inštitut je kar najtesneje povezan z 
vsemi programi in organi Skupnosti, da se 
zagotovi najboljša mogoča uporaba 
sredstev, zlasti v zvezi z Evropsko 
fundacijo za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer, Evropsko agencijo za 
varnost in zdravje pri delu, Evropskim 
centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja in katero koli prihodnjo 
agencijo za temeljne pravice.

Obrazložitev

Ponavljajoča se izjava interesnih skupin in institucij je, da ugotavljamo pomanjkanje 
kakovosti razpoložljivih podatkov, tj., da na ravni EU skoraj niso primerljivi. V tem pogledu 
je priporočljivo uporabiti predlagano besedilo, da se izognemo odvračilnemu pojavu za 
prihodnje preglede in raziskave.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 13 

(13) V skladu s členom 3 Pogodbe je (13) Da se zagotovi povečano sodelovanje 
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ustrezno zagotoviti spodbujanje 
uravnotežene zastopanosti moških in 
žensk v upravnem odboru.

žensk v upravnem odboru, mora biti 
večina članov odbora žensk.

Obrazložitev

Inštitut mora biti primer sodelovanja žensk pri postopkih odločanja, zlasti na prvi stopnji 
ustanovitve.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 19 

(19) V skladu z načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti, določenimi v členu 5 
Pogodbe, cilj te uredbe, in sicer 
zagotavljanje primerljivih in zanesljivih 
podatkov na evropski ravni, ki naj 
pomagajo institucijam Skupnosti in 
državam članicam pri uveljavljanju cilja 
Pogodbe v zvezi z odpravljanjem 
neenakosti in spodbujanjem enakosti med 
moškimi in ženskami, ne more biti 
zadovoljivo uresničen na ravni držav 
članic, zato ga je, prav zaradi obsega in 
učinka predlaganih ukrepov, laže uresničiti 
na ravni Skupnosti. Ta uredba ne sega prek 
meja tega, kar je potrebno za uresničitev 
teh ciljev.

(19) V skladu z načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti, določenimi v členu 5 
Pogodbe, cilj te uredbe ne more biti 
zadovoljivo uresničen na ravni držav 
članic, zato ga je, prav zaradi obsega in 
učinka predlaganih ukrepov, laže uresničiti 
na ravni Skupnosti. Ta uredba ne sega prek 
meja tega, kar je potrebno za uresničitev 
teh ciljev.

Obrazložitev

Predlagana oblika zmanjšuje vlogo Inštituta. Ker so cilji v tem členu jasno določeni, je 
nekoristno podvajati takšno opredelitev, saj lahko povzroči zmedo.

Predlog spremembe 7
Člen 2

Glavni cilj Inštituta je pomagati institucijam 
Skupnosti, zlasti Komisiji, in organom držav 
članic pri boju proti diskriminaciji glede na 
spol ter opozarjati državljane EU na takšna 

Glavni cilj Inštituta je prispevati k 
vključenosti integracije načela enakosti 
spolov v vse politike Skupnosti in 
posledične nacionalne politike ter jo 
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vprašanja. krepiti za podporo enakosti med spoloma 
ter boju proti diskriminaciji glede na spol s 
pospeševanjem najbolj inovativnih in 
meddisciplinarnih pristopov in za 
povečanje ozaveščenosti državljanov Unije 
o takšnih vprašanjih. 

Obrazložitev

Predlogi, ki jih predlaga Komisija, so hkrati preveč nejasni in prešibki. Inštitut mora imeti 
močne in posebne cilje, ki mu omogočajo proaktivnost in inovativnost. Vzrok počasnega 
napredka v enakosti med spoloma je tudi vrzel med znanjem, oblikovanjem politike in 
izvajanjem politike, zato je koristno ponovno določiti cilj, da bi odpravili te vrzeli.

Predlog spremembe 8
Člen 3, odstavek 1, točka (a)

(a) zbira, evidentira, analizira in razširja
ustrezne objektivne, zanesljive in 
primerljive podatke v zvezi z enakostjo 
med spoloma, vključno z rezultati raziskav, 
ki mu jih sporočijo države članice, 
institucije Skupnosti, raziskovalni centri, 
nacionalni organi za vprašanja enakosti 
med spoloma, nevladne organizacije, 
ustrezne tretje države in mednarodne 
organizacije;

(a) analizira ustrezne objektivne, zanesljive 
in primerljive podatke v zvezi z enakostjo 
med spoloma, vključno z rezultati raziskav 
in dobre prakse, ki mu jih sporočijo države 
članice, institucije Skupnosti, raziskovalni 
centri, nacionalni organi za vprašanja 
enakosti med spoloma, nevladne 
organizacije, ustrezne tretje države in 
mednarodne organizacije;

Obrazložitev

Glavna naloga Inštituta mora biti analiza, ki bi ustvarila posebno dodano vrednost in 
prepoznaven „zaščitni znak“ Inštituta. Glej tudi predlog spremembe uvodne izjave 10.

Predlog spremembe 9
Člen 3, odstavek 1, točka (b)

(b) razvija metode za večjo primerljivost, 
objektivnost in zanesljivost podatkov na 
ravni Skupnosti z oblikovanjem meril, ki 
bodo povečala doslednost podatkov; 

(b) sodeluje z EUROSTATOM in vsemi 
zadevnimi statističnimi organi, da razvija 
metode za večjo primerljivost, objektivnost 
in zanesljivost podatkov na ravni Skupnosti 
z oblikovanjem meril, ki bodo povečala 
doslednost podatkov, da bodo ti organi pri 
zbiranju podatkov upoštevali vprašanja v 
zvezi s spoloma;
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Obrazložitev

Sodelovanje z Eurostatom in drugimi statističnimi organi ne zagotavlja le najboljše uporabe 
razpoložljivih sredstev, ampak omogoča Inštitutu, da se osredotoči na analizo, in statističnim 
organom, da preusmerijo raziskave k pristopu glede na spol, kjer je to potrebno.

Predlog spremembe 10
Člen 3, odstavek 1, točka (c)

(c) razvija, analizira in ocenjuje 
metodološka orodja, ki podpirajo 
vključevanje načela enakosti med spoloma 
v vse politike Skupnosti;

(c) razvija, analizira, ocenjuje in razširja
metodološka orodja, ki podpirajo 
vključevanje načela enakosti med spoloma 
v vse politike Skupnosti in posledične 
nacionalne politike ter podpirajo 
integracijo načela enakosti spolov v vse 
institucije in organe Skupnosti;

Obrazložitev

To nalogo je treba okrepiti in Inštitutu omogočiti sodelovanje pri integraciji načela enakosti 
spolov v druge organe Skupnosti.

Predlog spremembe 11
Člen 3, odstavek 1, točka (d)

(d) opravlja raziskovanja o razmerah v 
Evropi v zvezi z enakostjo spolov;

(d) opravlja raziskovanja o razmerah v 
Evropi v zvezi z enakostjo spolov, 
integracijo načela enakosti spolov in 
pripravo proračuna glede na spol, zlasti z 
učinkovitostjo zadevnih politik Skupnosti 
in nacionalnih politik;

Obrazložitev

Ta naloga mora biti usklajena s stališča cilja Inštituta in si mora prizadevati za učinkovito 
dodano vrednost storitev Inštituta.

Predlog spremembe 12
Člen 3, odstavek 1, točka (d a) (novo) 

(da) vzpostavi in usklajuje Evropsko 
omrežje za enakost med spoloma iz 
člena 4a in vključuje raziskovalna 
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središča, pristojne nacionalne organe, 
strokovnjake in interesne skupine, 
povezane z vprašanji o enakosti spolov, za 
podporo in spodbudo raziskovanja, čim 
boljšo uporabo razpoložljivih sredstev in 
spodbujanje izmenjave ter razširjanja 
podatkov;

Obrazložitev

Omrežje za enakost med spoloma je namenjeno kot telematska podpora zbiranju in izmenjavi 
podatkov. Omrežje je najboljša rešitev za premagovanje časovnih omejitev in razdalje in za 
omogočanje stalnega napredka raziskovanja ter za razširjanje med redkimi predvidenimi 
srečanji na ravni Inštituta.

Predlog spremembe 13
Člen 3, odstavek 1, točka (e)

(e) objavi letno poročilo o dejavnostih 
Inštituta;

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 19.

Predlog spremembe 14
Člen 3, odstavek 1, točka (f)

(f) pripravlja srečanja strokovnjakov v 
podporo raziskovalnemu delu; 

(f) pripravlja priložnostna srečanja 
strokovnjakov v podporo njihovemu
raziskovalnemu delu in spodbuja 
izmenjavo podatkov med raziskovalci;

Obrazložitev

V okviru Omrežja za enakost med spoloma in svetovalnega foruma bo obravnavano delovanje 
izmenjave. Za izogibanje podvajanju v dejavnostih Inštituta je treba pripraviti takšno srečanje 
v zvezi s posebno temo, za katero je značilno pomanjkanje znanja.

Predlog spremembe 15
Člen 3, odstavek 1, točka (g)

(g) pripravlja skupaj z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi konference, 

(g) pripravlja skupaj z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi konference, 
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kampanje, okrogle mize, seminarje in 
srečanja na evropski ravni;

kampanje in srečanja na evropski ravni za 
povečanje ozaveščenosti med državljani 
Unije o enakosti med spoloma;

Obrazložitev

V okviru Omrežja za enakost med spoloma in svetovalnega foruma bo obravnavano delovanje 
izmenjave. Takšna srečanja je treba uporabiti za podporo dejavnostim povečanja 
ozaveščenosti, ki jih izvajajo interesne skupine.

Predlog spremembe 16
Člen 3, odstavek 1, točka (h a) (novo)

(ha) vzpostavi interaktivno storitev, ki 
žrtvam spolne diskriminacije omogoča 
poročanje o vsakem pojavu takšne 
diskriminacije v Evropski uniji in jim 
zagotavlja ustrezne podatke za pomoč pri 
odpravi takšne diskriminacije; 

Obrazložitev

Predlagana naloga mora biti namenjena neposrednemu stiku z državljani in biti učinkovito 
orodje za povečevanje ozaveščenosti. Biti mora tudi informacijsko orodje za srečanja 
svetovalnega foruma.

Predlog spremembe 17
Člen 3, odstavek 1, točka (h b) (novo)

(hb) zagotavlja strokovno znanje o 
integraciji načela enakosti spolov za javne 
in zasebne organizacije;

Obrazložitev

Omejena sredstva na ravni EU in tudi strokovno znanje, zbrano v Inštitutu, ter končni namen 
učinkovitega izvajanja na vseh ravneh javnega in zasebnega upravljanja utemeljujejo to 
posebno nalogo Inštituta.

Predlog spremembe 18
Člen 3, odstavek 1, točka (h c) (novo)

(hc) institucijam Skupnosti predloži 
priporočila in smernice, da bodo lahko 
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integracijo načela enakosti spolov 
učinkovito vključile v zakonodajo; 

Obrazložitev

Proaktivni pristop Inštituta omogoča, da predloži takšna priporočila kot opozorilo na 
učinkovito izboljšanje enakosti spolov.

Predlog spremembe 19
Člen 3, odstavek 1, točka (h d) (novo) 

(hd) sodeluje pri dialogu na mednarodni 
ravni z organi in organizacijami, ki so 
odgovorne za enakost spolov;

Obrazložitev

Dodano vrednost dela Inštituta je treba uporabiti tudi kot primer na mednarodni ravni.

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek 1, točka (h e) (novo)

(he) predloži institucijam Skupnosti 
poročila o enakosti spolov in integraciji 
načela enakosti spolov v državah 
pristopnicah in državah kandidatkah.

Obrazložitev

Strokovno znanje Inštituta se mora uporabljati tudi za zagotavljanje čim bolj točnega 
ocenjevanja napredka institucijam Skupnosti v državah kandidatkah v zvezi s področjem te 
uredbe.

Predlog spremembe 21
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

1a. Inštitut objavi letno poročilo o svojih 
dejavnostih.

Obrazložitev

Letno poročilo Inštituta je posebna naloga, ki jo je treba navesti ločeno.
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Predlog spremembe 22
Člen 4, odstavek 3

3. Pri izvajanju svojih dejavnosti Inštitut, 
da bi se izognil podvajanju in zagotovil 
kar najboljšo izrabo sredstev, upošteva 
obstoječe podatke iz vseh virov in še zlasti 
dejavnosti, ki jih že izvajajo institucije 
Skupnosti ter druge ustanove, organi in 
pristojne nacionalne in mednarodne 
organizacije, ter tesno sodeluje s 
pristojnimi službami Komisije. Inštitut 
zagotovi primerno usklajevanje z vsemi 
ustreznimi agencijami Skupnosti in organi 
Unije, ki se določijo v memorandumu o 
soglasju, kadar to ustreza. 

3. Pri izvajanju svojih dejavnosti Inštitut, 
da bi zagotovil kar najboljšo izrabo 
sredstev, upošteva obstoječe podatke iz 
vseh virov in še zlasti dejavnosti, ki jih že 
izvajajo institucije Skupnosti ter druge 
ustanove, organi in pristojne nacionalne in 
mednarodne organizacije, ter tesno 
sodeluje s pristojnimi službami Komisije. 
Inštitut zagotovi primerno usklajevanje z 
vsemi ustreznimi agencijami Skupnosti in 
organi Unije, ki se določijo v 
memorandumu o soglasju, kadar to ustreza.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe uvodne izjave 12.

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 5, pododstavek 1 a (novo) 

Podatki o vseh takšnih pogodbenih 
odnosih, vključno s podrobnostmi o 
nalogah in organih, ki so pooblaščeni za 
izvajanje teh nalog, se uvrstijo v letno 
poročilo o dejavnostih Inštituta.

Obrazložitev

V letnem poročilu Inštituta je treba jasno navesti pooblastila za posebne naloge.

Predlog spremembe 24
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Omrežje za enakost med spoloma

1. Da se omogoči čim hitrejša in 
učinkovitejša ustanovitev Omrežja iz 
člena 3(1)(d), Inštitut objavi javni razpis 
za sestavo seznama središč, organov, 
organizacij in strokovnjakov, ki se 
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ukvarjajo z enakostjo spolov in integracijo 
načela enakosti spolov.
2. Ob upoštevanju seznama iz odstavka 1 
povabi upravni odbor navedene 
organizacije ali posameznike k 
sodelovanju v Omrežju. 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe o Omrežju za enakost med spoloma.

Predlog spremembe 25
Člen 5

Inštitut izvaja svoje dejavnosti neodvisno 
od nacionalnih organov in civilne družbe 
ter je neodvisen od ustanov Skupnosti. 

Inštitut izpolnjuje svoje naloge popolnoma 
neodvisno.

Obrazložitev

Brezpogojna in popolna neodvisnost Inštituta je temeljna zahteva za izpolnjevanje nalog. 
Predlog spremembe je usklajen s predlogom Komisije o ustanovitvi Agencije za temeljne 
pravice.

Predlog spremembe 26
Člen 7, odstavek 4

4. Osebni podatki se ne obdelujejo ali 
posredujejo naprej, razen v primerih, ko 
je to nujno potrebno za izpolnjevanje 
poslanstva Inštituta. V teh primerih se 
uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov.

4. Pri obdelavi podatkov v Inštitutu se 
uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v Skupnosti.

Obrazložitev

Predlagana sprememba je jasnejša in usklajena z drugimi obstoječimi uredbami, ki ustvarjajo 
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agencije.

Predlog spremembe 27
Člen 8, odstavek 1

1. Inštitut pri izvajanju nalog sodeluje z 
organizacijami v državah članicah, kot so 
organi za vprašanja enakosti, raziskovalni 
centri, nevladne organizacije, socialni 
partnerji, ter z ustreznimi organizacijami 
na evropski ali mednarodni ravni in s 
tretjimi državami. 

1. Inštitut pri izvajanju nalog sodeluje z 
organizacijami in strokovnjaki v državah 
članicah, kot so organi za vprašanja 
enakosti, raziskovalni centri, nevladne 
organizacije, socialni partnerji, ter z 
ustreznimi organizacijami na evropski ali 
mednarodni ravni in s tretjimi državami.

Obrazložitev

Ob upoštevanju večplastnega pojava spolne diskriminacije lahko posamezni strokovnjaki s 
posebnih področij učinkovito prispevajo k delu Inštituta.

Predlog spremembe 28
Člen 10, odstavek 1, uvodno besedilo in točka (a)

1. Upravni odbor sestavlja šest
predstavnikov, ki jih imenuje Svet, šest 
predstavnikov, ki jih imenuje Komisija, ter 
trije predstavniki, ki jih imenuje Komisija 
in nimajo pravice glasovanja in od katerih 
vsak zastopa eno od naslednjih skupin:

1. Upravni odbor sestavljajo štirje 
predstavniki, ki jih imenuje Svet, štirje 
predstavniki, ki jih imenuje Komisija, 
štirje predstavniki, ki jih imenuje 
Evropski parlament, ter trije predstavniki, 
ki jih imenuje Komisija, v zvezi s 
pluralizmom in načelom kroženja, in od 
katerih vsak zastopa eno od naslednjih 
skupin:

(a) ustrezno nevladno organizacijo na
ravni Skupnosti, ki ima legitimen interes za 
prispevanje k boju proti diskriminaciji 
glede na spol in spodbujanje enakosti med 
spoloma;

(a) nevladne organizacije na ravni 
Skupnosti, ki imajo legitimen interes za 
prispevanje k boju proti diskriminaciji 
glede na spol in spodbujanje enakosti med 
spoloma;

Obrazložitev

Uravnotežena vloga treh institucij v postopku imenovanja upravnega odbora je zagotovilo za 
neodvisnost. Dejavno sodelovanje organizirane civilne družbe, ki temelji na pluralizmu in 
načelu kroženja, kaže na pomen njihove vloge pri razširjanju in izvajanju enakosti spolov in 
integraciji načela enakosti spolov.
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Predlog spremembe 29
Člen 10, odstavek 2

2. Člani upravnega odbora so imenovani 
tako, da se zavarujejo najvišji standardi 
usposobljenosti in široko ustrezno 
strokovno znanje na področju enakosti med 
spoloma. 

2. Člani upravnega odbora so imenovani 
tako, da se zavarujejo najvišji standardi 
usposobljenosti in široko ustrezno in 
transdisciplinarno strokovno znanje na 
področju enakosti med spoloma.

Komisija in Svet si prizadevata doseči 
enakovredno zastopanost moških in žensk 
v odboru.

Najmanj dve tretjini upravnega odbora 
sestavljajo ženske.

Namestniki, ki zastopajo člana med 
njegovo odsotnostjo, so imenovani po 
istem postopku.

Namestniki, ki zastopajo člana med 
njegovo odsotnostjo, so imenovani po 
istem postopku. 

Mandat traja pet let in se lahko enkrat 
podaljša.
Seznam članov Odbora objavi Svet v 
Uradnem listu Evropske unije in na spletni 
strani Inštituta.

Mandat traja pet let in se lahko enkrat 
podaljša.
Seznam članov Odbora objavi Svet v 
Uradnem listu Evropske unije, na spletni 
strani Inštituta in na vseh ustreznih 
spletnih straneh.

Obrazložitev

Vprašanja o enakosti med spoloma so transverzalna in vdirajo v socialno, gospodarsko, 
pravno in kulturno področje družbe. Zato je potreben upravni odbor, ki se lahko srečuje z 
večplastnimi pojavi spolne diskriminacije.

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek 3

3. Upravni odbor izvoli predsednika in 
podpredsednika za dobo enega leta, ki se 
lahko podaljša.

3. Upravni odbor izvoli predsednika in 
podpredsednika za dobo dveh let in pol.
Predsednika in podpredsednika se lahko 
razreši z dvotretjinsko večino članov 
upravnega odbora.

Obrazložitev

Odgovornejši upravni odbor ponuja možnost proaktivne strukture in omogoča dragocen 
prispevek k nalogam direktorja.

Predlog spremembe 31
Člen 10, odstavek 5, točka (b)

(b) sprejme letno poročilo, omenjeno v (b) sprejme letno poročilo, omenjeno v 
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členu 3, točka (e), ki primerja zlasti 
dosežene rezultate in cilje letnega 
programa dela; to poročilo predloži 
najpozneje do 15. junija Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu 
sodišču, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij; 

členu 3(e), ki primerja zlasti dosežene 
rezultate in cilje letnega programa dela; to 
poročilo predloži najpozneje do 15. junija 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, 
Računskemu sodišču, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij ter ga objavi na spletni strani 
Inštituta; 

Obrazložitev

Osrednja vloga Inštituta upravičuje največjo preglednost v zvezi z letno objavo letnega 
poročila.

Predlog spremembe 32
Člen 10, odstavek 9

9. Predsednik skliče Odbor vsaj dvakrat na 
leto. Predsednik skliče dodatne seje na 
svojo pobudo ali na zahtevo ene tretjine 
članov upravnega odbora.

9. Predsednik skliče Odbor vsaj dvakrat na 
leto. Predsednik/predsednica skliče 
dodatne seje na svojo pobudo ali na 
zahtevo ene tretjine članov upravnega 
odbora.

Predlog spremembe 33
Člen 10, odstavek 11 

11. Direktorji Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu, Evropskega centra za razvoj 
poklicnega usposabljanja in katere koli 
prihodnje agencije za temeljne pravice so 
lahko, kakor ustreza, vabljeni na seje 
upravnega odbora kot opazovalci.

11. Direktorji Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu, Evropskega centra za razvoj 
poklicnega usposabljanja in katere koli 
prihodnje agencije za temeljne pravice so 
lahko, kakor ustreza, vabljeni na seje 
upravnega odbora kot opazovalci, da se 
uskladijo ustrezni delovni programi v 
zvezi z integracijo načela enakosti spolov. 

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb člena 2 mora biti takšno sodelovanje pri delu upravnega 
odbora namenjeno krepitvi usklajevanja dela med različnimi vpletenimi organi Skupnosti.

Predlog spremembe 34
Člen 11, odstavek 1 
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1. Inštitut vodi direktor, ki ga imenuje 
upravni odbor na predlog Komisije. Od 
kandidata, ki ga izbere upravni odbor, se 
lahko pred imenovanjem zahteva, da pred 
ustreznim odborom (ustreznimi odbori) 
Evropskega parlamenta da izjavo in 
odgovarja na vprašanja članov 
odbora/odborov.

1. Inštitut vodi direktor, ki ga imenuje 
upravni odbor na podlagi seznama 
kandidatov, ki ga Komisija predlaga po 
javnem razpisu, po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije in drugod, kot razpis za 
prijavo interesa. Kandidate se pred 
imenovanjem nemudoma povabi, da pred 
ustreznim odborom (ustreznimi odbori) 
Evropskega parlamenta dajo izjavo in 
odgovarjajo na vprašanja članov 
odbora/odborov. V postopku imenovanja 
upravni odbor ustrezno upošteva mnenje 
Evropskega parlamenta.

Obrazložitev

Odločilna vloga direktorja pri izpolnjevanju cilja Inštituta zahteva odprt in izbiren postopek, 
da se zagotovijo najboljše mogoče lastnosti za zapolnitev delovnega mesta.

Predlog spremembe 35
Člen 11, odstavek 2, uvodni del 

2. Mandat direktorja traja 5 let. Na predlog 
Komisije in po opravljeni oceni se ta 
mandat lahko podaljša enkrat največ za 5 
let. Pri ocenjevanju Komisija presoja zlasti:

2. Mandat direktorja traja 5 let. Po 
opravljeni oceni se ta mandat lahko 
podaljša enkrat največ za 5 let. Pri 
ocenjevanju upravni odbor oceni zlasti:

Obrazložitev

Da se zagotovita popolna neodvisnost in večja odgovornost upravnega odbora, sodelovanje 
Komisije pri postopku ocenjevanja ni ugodno.

Predlog spremembe 36
Člen 12, odstavek 1 

1. Svetovalni forum sestavljajo člani 
pristojnih organov, specializiranih za 
vprašanja enakosti med spoloma, izmed 
katerih po enega predstavnika imenuje 
vsaka država članica, tri člane imenuje 
Komisija in so brez pravice glasovanja, 
zastopajo pa zainteresirane strani na 
evropski ravni, kot so nevladne 
organizacije, ki imajo legitimni interes za 

1. Svetovalni forum sestavljajo člani 
pristojnih organov, specializiranih za 
vprašanja enakosti med spoloma, izmed 
katerih po enega predstavnika imenuje 
vsaka država članica. 
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prispevanje k boju proti diskriminaciji 
glede na spol in spodbujanje enakosti med 
spoloma, predstavniki organizacij 
delodajalcev in delavskih organizacij na 
ravni Skupnosti. Predstavnike lahko 
nadomestijo namestniki, ki so imenovani 
istočasno.

Obrazložitev

Zaradi dejavnega sodelovanja nevladnih organizacij v upravnem odboru in preoblikovanega 
obsega delovanja svetovalnega foruma je dvojno zastopanje v svetovalnem forumu 
nekoristno.

Predlog spremembe 37
Člen 12, odstavek 4

4. Svetovalni forum predstavlja 
mehanizem za izmenjavo podatkov v zvezi 
z vprašanji enakosti med spoloma in 
zbiranjem znanja. Zagotavlja tesno 
sodelovanje med Inštitutom in ustreznimi 
organi v državah članicah.

4. Svetovalni forum podpira direktorja pri 
pripravi letnega in srednjeročnega 
programa dejavnosti Inštituta.

Predstavlja mehanizem za sodelovanje 
med nacionalnimi upravami pri izvajanju 
dejavnosti integracije načela enakosti 
spolov v nacionalne politike in 
mehanizem za spremljanje nalog iz 
člena 3(1)(ha).

Obrazložitev

Z vzpostavitvijo Omrežja je treba vlogo svetovalnega foruma preusmeriti, da se uresničijo 
nove naloge Inštituta ter zagotovita spremljanje in usklajevanje izvajanja.

Predlog spremembe 38
Člen 12, odstavek 8 

8. Direktor lahko povabi strokovnjake ali 
predstavnike ustreznih gospodarskih 
sektorjev, delodajalcev, sindikatov, 
strokovnih ali raziskovalnih organov ali 
nevladnih organizacij s priznanimi 
izkušnjami v strokah, povezanih z delom 
Inštituta, da sodelujejo pri posebnih 

8. Direktor lahko, na svojo pobudo ali na 
predlog članov svetovalnega foruma,
povabi strokovnjake ali predstavnike 
ustreznih gospodarskih sektorjev, 
delodajalcev, sindikatov, strokovnih ali 
raziskovalnih organov ali nevladnih 
organizacij s priznanimi izkušnjami v 
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nalogah in se udeležijo ustreznih 
dejavnostih svetovalnega foruma.

strokah, povezanih z delom Inštituta, da 
sodelujejo pri posebnih nalogah in se 
udeležijo ustreznih dejavnosti svetovalnega 
foruma.

Obrazložitev

Člani svetovalnega foruma veljajo za strokovnjake in so v privilegiranem položaju za 
predloge o sodelovanju drugih strokovnjakov.

Predlog spremembe 39
Člen 19, odstavek 1 

1. Inštitut je odprt za sodelovanje držav, ki 
sklenejo sporazume z Evropsko 
skupnostjo, na podlagi katerih sprejmejo in 
uporabljajo zakonodajo Skupnosti na 
področju, ki ga pokriva ta uredba.

1. Inštitut je odprt za sodelovanje držav, ki 
sklenejo sporazume z Evropsko 
skupnostjo, na podlagi katerih sprejmejo in 
uporabljajo zakonodajo Skupnosti na 
področju, ki ga zajema ta uredba, na 
primer v zvezi z nasiljem nad ženskami, 
pohabljanjem ženskih spolnih organov,
trgovino z ljudmi, reševanjem sporov in 
sodelovanjem žensk v postopku odločanja 
o socialnih, gospodarskih in političnih 
vprašanjih. 

Obrazložitev

Pri sodelovanju s tretjimi državami, zlasti zunaj EU, se ne sme prezreti najbolj očitnih in 
nasilnih vrst diskriminacije, kot je pohabljanje ženskih spolnih organov in trgovanje z ljudmi, 
pa tudi drugih vprašanj, ki obravnavajo popolno sodelovanje žensk v javnem življenju.
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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 
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.


