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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Commission proposal

General
After a positive feasibility study, the Employment, Social Affairs, Health and Consumers 
Affairs Council of 1-2 June 2004 fully supported the principle of setting up an Institute for 
Gender Equality, while it stressed the importance of a structure which would bring added 
value and would not duplicate existing activities. The need for budget neutrality was also 
mentioned.

Based on an ex-ante evaluation, and in line with the above-mentioned discussions, the 
Commission has now submitted this proposal for a Regulation establishing an Institute for 
Gender Equality as a new agency.

Financial implications
From 2007 on a new budget heading with two budget lines will be created:
- 04 05 04 01 : European Institute for gender equality - Subsidy to titles 1 & 2
- 04 05 04 02 : European Institute for gender equality – Subsidy to title 3

The duration of the action/financial impact will be from 1 January 2007 – 31 December 2013. 
Since from 2007 onwards the allocation of appropriations will depend on the new 
financial perspective 2007-2013, the annual amounts decided upon for this period, as 
summarised in the following table, are considered to be purely indicative:

EUR million (to 3 decimal places)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Subsidy for 
Titles 1 and 2
CE/CP

2,31 2,925 3,575 3,875 4,159 4,57 4,67 26,084

Subsidy for 
Title 3
CE/CP

2,19 3,5 3,625 3,625 3,741 3,63 3,83 24,141

Total 
reference 
amount

44,,55 66,,442255 77,,22 77,,55 77,,99 88,,22 88,,55 5500,,222255

Administra-
tive 
expenditure 

0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275

Total 
indicative 
financial cost 
CE/CP

44,,886622 66,,6699 77,,446688 77,,8833 88,,224488 88,,554488 88,,885588 5522,,55
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Human resource requirements (including officials, temporary and external staff) of the 
institute are given as follows:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total number of 
statutory personnel 

15 20 23 25 27 30 30

Remarks
In addition to the 23 agencies that already figure in the draft for the 2006 budget, the current 
proposal aims at creating the "European Institute for Gender Equality" as yet another 
decentralised agency.

While your draftswoman recognises the importance of decentralised agencies as a proper 
response to operational needs in order to improve the management of the activities of the 
European Union, their ever-increasing number and financial needs are a constant source of 
concern.

The Temporary committee on Policy Challenges and Budgetary Means has estimated the 
overall cost of the existing agencies for the coming seven year period at EUR 2,3 billion.
Each new agency will further increase this amount. If an agreement on the next financial 
framework should bring about reductions compared to the Commission's proposal, the 
decentralised agencies will need to participate in such a reduction, as has already been pointed 
out by your draftswoman on several occasions. The establishment of the Gender Equality 
Institute, or any new agency, at this point, before an agreement on the new financial 
perspective has been reached, can only come about against a background of significant 
budgetary uncertainties.

According to the Commission proposal, the new Gender Equality Institute will require some 
EUR 52 million for the period from 2007 to 2013, an amount which at the moment cannot be 
guaranteed (Amendments 1 and 2). Unlike in other cases, the creation of the Gender Equality 
Institute is not to the detriment of other programmes under the same policy area because it is 
to be fully financed through the Fifth Strand of PROGRESS.

Nevertheless, your draftswoman would still like to reiterate that she is in favour of the 
establishment of a binding ceiling for agencies which could only be increased by decision of 
the budgetary authority.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení
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Pozměňovací návrh 1
Bod 1a (nový)

1a. upřesňuje, že výše finančních prostředků uvedená v legislativním návrhu bude čistě 
orientační, dokud nebude dosaženo dohody o finančním výhledu na období roku 
2007 a dále;

Pozměňovací návrh 2
Bod 1b (nový)

1b. vyzývá Komisi, aby po přijetí příštího finančního výhledu potvrdila částky uvedené v 
tomto návrhu nařízení, nebo případně tyto částky upravila a předložila je ke 
schválení Evropskému parlamentu a Radě, aby byla zajištěna jejich slučitelnost s 
výdajovým stropem;

Návrh nařízení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 3
Čl. 20 odst. 1

1. Do konce třetího roku po vstupu tohoto 
nařízení v platnost si institut nechá na 
základě mandátu vydaného správní radou po 
dohodě s Komisí provést nezávislé externí 
hodnocení své činnosti. Hodnocení posoudí 
vliv institutu na prosazování rovného 
postavení žen a mužů a bude zahrnovat 
analýzu synergických účinků. Zejména se 
bude zabývat případnou potřebou upravit 
nebo rozšířit úkoly institutu, včetně 
finančních dopadů jakéhokoliv rozšíření 
úkolů. Hodnocení vezme v úvahu názory
zainteresovaných stran jak na úrovni 
Společenství, tak na vnitrostátní úrovni.

1. Do konce třetího roku po vstupu tohoto 
nařízení v platnost si institut nechá na 
základě mandátu vydaného správní radou po 
dohodě s Komisí provést nezávislé externí 
hodnocení své činnosti. Hodnocení posoudí 
vliv institutu na prosazování rovného 
postavení žen a mužů a bude zahrnovat 
analýzu synergických účinků.  Zejména se 
bude zabývat případnou potřebou upravit 
nebo rozšířit úkoly institutu, včetně 
finančních dopadů jakýchkoli změn nebo 
rozšíření úkolů. Hodnocení vezme v úvahu 
názory zainteresovaných stran jak na úrovni 
Společenství, tak na vnitrostátní úrovni.

Odůvodnění

The evaluation should also include an assessment of the financial implications of any 
modification of the tasks and not just of an extension.

  
1 Úř. věst. C... ,... , s. ...
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Pozměňovací návrh 4
Článek 23

Institut zahájí svou činnost do dvanácti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Institut zahájí svou činnost do dvanácti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, 
ale nikoli před přijetím konečného 
rozhodnutí o jeho sídle.

Odůvodnění

The institute shall operate at its final seat right from the very beginning in order to avoid 
unnecessary costs like removal from a temporary seat and any related expenditure.
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