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PR_COD_2am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

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

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

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

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

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

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

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

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta
(10351/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (10351/1/2006 – C6-0314/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0081)2,

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2006)0209),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan suosituksen 
toiseen käsittelyyn (A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 15 a kappale

(15 a) Neuvoston jäsenet nimetään 
vuodesta 2007 alkaen kullekin 
toimikaudelle neuvoston 
puheenjohtajuuden kierron mukaisessa 
järjestyksessä, jotta varmistetaan 
tarvittava tasapaino jäsenvaltioiden välillä 
ja hallintoneuvoston jäsenten keskinäinen 
jatkuvuus.

  
1 Hyväksytyt tekstit 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
3 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) järjestettävä jäsenvaltioiden tasa-
arvokysymyksiin erikoistuneita 
toimivaltaisia elimiä edustavien 
asiantuntijoiden vuosittainen kokous;

Poistetaan.

Tarkistus 3
9 artiklan b alakohta

b) puheenjohtajiston; b) asiantuntijaryhmän;

Tarkistus 4
10 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta 
edustava jäsen, jonka neuvosto nimeää
jäsenvaltioiden ehdotuksesta;

a) kahdeksantoista edustajaa, jotka 
neuvosto nimeää kunkin asianomaisen 
jäsenvaltion ehdotuksesta;

Tarkistus 5
10 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) kolme komissiota edustavaa jäsentä, 
jotka komissio nimeää;

b) yksi komissiota edustava jäsen, jonka
komissio nimeää;

Tarkistus 6
10 artiklan 3 kohta

3. Toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan 
uusia kerran.

3. Toimikausi on kolme vuotta. Kullakin 
toimikaudella neuvoston nimeämät 
jäsenet edustavat kahdeksaatoista
jäsenvaltiota puheenjohtajuuden kierron 
mukaisessa järjestyksessä, ja kukin 
asianomainen jäsenvaltio nimeää yhden 
jäsenen. 
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Tarkistus 7
10 artiklan 4 kohta

4. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa 
kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, 
joka voidaan uusia.

4. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa 
kolme vuotta kestäväksi kaudeksi.

Tarkistus 8
10 artiklan 10 kohta

10. Hallintoneuvosto asettaa 
kuusijäsenisen puheenjohtajiston 11 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 9
11 artikla

11 artikla Poistetaan.

Puheenjohtajisto
1.Puheenjohtajisto muodostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
varapuheenjohtajasta, kolmesta 
jäsenvaltioita edustavasta 
hallintoneuvoston jäsenestä sekä yhdestä 
komission edustajasta.

Toimikauden kesto on kaksi ja puoli 
vuotta, ja se voidaan uusia.

Hallintoneuvosto nimeää 
puheenjohtajiston jäsenet siten, että 
varmistetaan puheenjohtajiston 
toiminnan kannalta tarvittava 
asiantuntemus.

2. Puheenjohtajisto valvoo 
hallintoneuvoston päätösten 
täytäntöönpanoa ja toteuttaa kaikki 
instituutin asianmukaisen johtamisen 
edellyttämät hallinnolliset toimenpiteet 
hallintoneuvoston kokousten välillä, 
sanotun rajoittamatta 12 artiklassa 
säädettyjä johtajan tehtäviä.
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3. Puheenjohtajiston päätökset tehdään 
yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei 
päästä, puheenjohtajisto antaa asian 
hallintoneuvoston päätettäväksi.

4. Puheenjohtajisto antaa 
hallintoneuvostolle säännöllisesti kattavat 
tiedot toiminnastaan ja tehdyistä 
päätöksistä.

Tarkistus 10
12 artiklan 1 kohta

1. Instituutin päällikkönä on johtaja, jonka 
hallintoneuvosto nimittää komission 
ehdotuksesta. Ennen nimittämistä 
hallintoneuvoston esittämä ehdokas 
voidaan kutsua antamaan lausunto 
Euroopan parlamentin asiassa 
toimivaltaiselle yhdelle tai useammalle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

1. Instituutin päällikkönä on johtaja, jonka 
hallintoneuvosto nimittää komission 
ehdottamien hakijoiden luettelosta, joka 
on laadittu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja muualla julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
pidetyn avoimen kilpailun perusteella. 
Ennen nimittämistä hallintoneuvoston 
esittämä ehdokas kutsutaan antamaan 
lausunto Euroopan parlamentin asiassa 
toimivaltaiselle yhdelle tai useammalle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus 11
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Asiantuntijaryhmä

1. Asiantuntijaryhmässä on jäsenenä yksi 
kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen tasa-
arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä, kaksi Euroopan 
parlamentin nimeämää muita 
asiaankuuluvia tasa-arvokysymyksiin 
erikoistuneita järjestöjä edustavaa jäsentä 
sekä kolme komission nimittämää jäsentä, 
jotka edustavat Euroopan tason 
asianomaisia osapuolia ja joista kukin 
edustaa yhtä seuraavista:
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i) asianmukainen valtiosta riippumaton 
yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on 
oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen,
ii) yhteisön tason työnantajajärjestöt ja
iii) yhteisön tason työntekijäjärjestöt.
Neuvosto ja komissio pyrkivät saamaan 
asiantuntijaryhmän jäseniksi 
tasapuolisesti miehiä ja naisia.
Jäseniä voivat edustaa varajäsenet, jotka 
nimetään samanaikaisesti.
2. Asiantuntijaryhmän jäsenet eivät saa 
olla hallintoneuvoston jäseniä.
3. Asiantuntijaryhmä avustaa johtajaa 
varmistettaessa, että instituutin toiminta 
on korkealuokkaista ja riippumatonta.
4. Asiantuntijaryhmä muodostaa puitteet 
tasa-arvonäkökohtia koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tietojen yhteen 
kokoamista varten. Se varmistaa, että 
instituutti ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
elimet tekevät tiivistä yhteistyötä.
5. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana 
on johtaja tai hänen poissa ollessaan 
hänen sijaisensa instituutista. Ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti vähintään 
kerran vuodessa johtajan kutsusta tai 
vähintään jäsenten kolmasosan 
pyynnöstä. Sen toimintamenettelyt 
vahvistetaan instituutin sisäisissä 
säännöissä ja julkistetaan.
6. Komission yksiköiden edustajat 
osallistuvat asiantuntijaryhmän 
työskentelyyn.
7. Instituutti tarjoaa asiantuntijaryhmälle 
tarvittavaa teknistä ja logistista tukea ja 
huolehtii sen kokousten 
sihteeristöpalveluista.
8. Johtaja voi kutsua asiantuntijoita tai 
edustajia asiaan liittyviltä 
elinkeinoelämän aloilta, 
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työnantajajärjestöistä, 
ammattijärjestöistä, toimialajärjestöistä 
tai tutkimuselimistä tai valtiosta 
riippumattomista järjestöistä, joilla on 
tunnustetusti kokemusta instituutin 
työhön liittyviltä aloilta, tekemään 
yhteistyötä erityistehtävien parissa ja 
osallistumaan asiantuntijaryhmän 
tiettyihin toimiin.

Tarkistus 12
20 artiklan 1 kohta

1. Instituutti teettää 
viimeistään…päivänä…kuuta… 
toimintansa tuloksia koskevan 
riippumattoman ulkoisen arvioinnin 
hallintoneuvoston yhdessä komission 
kanssa antamien suuntaviivojen 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen ja analysoidaan 
synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään 
erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa tai 
laajentaa instituutin tehtäviä sekä tällaisten 
muutosten taloudellisia vaikutuksia. 
Arvioinnissa otetaan huomioon eri 
sidosryhmien näkemykset sekä yhteisön 
että kansallisella tasolla.

1. Instituutti teettää 
viimeistään…päivänä…kuuta… 
toimintansa tuloksia koskevan 
riippumattoman ulkoisen arvioinnin 
hallintoneuvoston yhdessä komission 
kanssa antamien suuntaviivojen 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen ja analysoidaan 
synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään 
erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa tai 
laajentaa instituutin tehtäviä sekä tällaisten 
muutosten taloudellisia vaikutuksia. 
Arvioinnissa tarkastellaan myös 
hallintorakenteen 
tarkoituksenmukaisuutta instituutin 
tehtävien suorittamisen kannalta.
Arvioinnissa otetaan huomioon eri 
sidosryhmien näkemykset sekä yhteisön 
että kansallisella tasolla.

Tarkistus 13
21 artikla

Hallintoneuvosto tarkastelee 20 artiklassa 
mainitun arvioinnin päätelmiä ja antaa 
tarvittaessa komissiolle suosituksia 
instituutin ja sen työskentelytapojen ja 
toimenkuvan muuttamiseksi. Komissio 
toimittaa arviointia koskevan kertomuksen 
ja suositukset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 

Hallintoneuvosto tarkastelee 20 artiklassa 
mainitun arvioinnin päätelmiä ja antaa 
tarvittaessa komissiolle suosituksia 
instituutin ja sen työskentelytapojen ja 
toimenkuvan muuttamiseksi. Komissio 
toimittaa arviointia koskevan kertomuksen 
ja suositukset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
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sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
ja julkistaa ne. Arviointikertomuksen ja 
suositusten tarkastelun jälkeen komissio 
voi ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan 
muutoksia tähän asetukseen.

sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
ja julkistaa ne. Arviointikertomuksen ja 
suositusten tarkastelun jälkeen komissio 
voi esittää tarpeellisiksi katsomiaan 
ehdotuksia tähän asetukseen.



PE 380.807v01-00 12/13 PR\638147FI.doc

FI

PERUSTELUT

Taustaa

Parlamentti hyväksyi 14. maaliskuuta 2006 ensimmäisen käsittelyn kantansa ja 50 tarkistusta 
komission ehdotukseen, joka oli julkaistu 8. maaliskuuta 2006.

Neuvosto hyväksyi 21. syyskuuta 2006 yhteisen kantansa, jossa se otti huomioon 
35 parlamentin tarkistusta.

Koska kaikki kolme toimielintä olivat toivoneet, että instituutti voisi aloittaa toimintansa 
mahdollisimman pian vuonna 2007, neuvoston puheenjohtaja ja yhteisesittelijät neuvottelivat 
komission tuella joukosta tarkistuksia, jotta toisen käsittelyn aikana päästäisiin nopeasti 
sopimukseen.

Käänteentekevä epävirallinen kolmikantaneuvottelu käytiin 16. marraskuuta 2006. Sen 
ansiosta neuvoston puheenjohtaja COREPERin antamien valtuuksien pohjalta ja
yhteisesittelijät kaikkien poliittisten ryhmien hyväksymien puitteiden pohjalta pääsivät 
kattavaan sopimukseen, joka sisältää 13 muutosehdotusta yhteiseen kantaan.

Sovitut asiat

Neuvotteluissa keskityttiin kolmeen pääseikkaan: 

– Hallintoneuvoston kokoonpano: 

Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti kannatti pientä hallintoneuvostoa, jossa olisi yhteensä 
13 jäsentä.

Neuvosto esitti yhteisessä kannassaan edustuksellista hallintoneuvostoa, joka muodostuisi 
yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, kolmesta komission edustajasta sekä kolmesta 
työmarkkinaosapuolten edustajasta. Tätä laajaa hallintoneuvostoa olisi tukenut pieni 
puheenjohtajisto, jossa olisi ollut kuusi jäsentä.

Neuvotteluissa sovittiin keskikokoisesta hallintoneuvostosta, johon kuuluu 18 neuvoston 
nimittämää jäsentä (kiertävä järjestelmä) sekä yksi komission edustaja. 

Tähän sopimukseen kuului myös puheenjohtajiston poistaminen yhteisestä kannasta.
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– Asiantuntijaryhmän ottaminen uudelleen mukaan esitykseen: 

Yhteinen kanta ei sisältänyt sekä komission että parlamentin toivomaa tasa-arvoalan 
asiantuntijoista koostuvan neuvoa-antavan elimen perustamista.

Neuvosto tarkasteli uudelleen kantaansa ja suostui korvaamaan puheenjohtajiston 
asiantuntijaryhmällä, joka muodostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta 
parlamentin nimeämästä jäsenestä sekä kolmesta työmarkkinaosapuolten edustajasta.

Ryhmän päätehtävänä on johtajan tukeminen instituutin toimintaa suunnitellessa.

– Johtajan nimittäminen: 

Ensimmäisen käsittelyn kannassaan parlamentti vaati roolia johtajan nimittämisessä avoimen 
ja selkeän menettelyn mukaisesti.

Yhteisessä kannassa ei otettu tätä vaatimusta huomioon vaan kyseinen tehtävä jätettiin 
hallintoneuvostolle ja komissiolle. Asiassa päästiin kompromissiin ottamalla esitykseen 
avoimen ja selkeän menettelyn määrittely sekä valitun ehdokkaan velvoite antaa lausunto 
Euroopan parlamentin asiassa toimivaltaisille valiokunnille ja vastata valiokunnan jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Muut kysymykset

Kompromissiin kuuluu kaksi arviointi- ja tarkasteluartikloihin (20 ja 21) liittyvää teknistä 
tarkistusta, joissa selkeytetään menettelyjä ja kunnioitetaan komission aloiteoikeutta.

Tähän suositukseen liittyy neuvoston, parlamentin ja komission yhteinen julkilausuma, jossa 
täsmennetään, että neuvoston ja parlamentin saavuttama sopimus on instituutin 
erityisluonteen mukainen eikä sitä näin ollen voida pitää ennakkotapauksena tulevien 
virastojen ollessa kyseessä.
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