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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Generelt

På baggrund af en positiv gennemførlighedsundersøgelse gav Rådet (beskæftigelse, social- og 
arbejdsmarkedsforhold samt sundhed og forbrugerbeskyttelse) på sit møde den 1.-2. juni 2004 
udtryk for sin fulde støtte til tanken om oprettelse af et ligestillingsinstitut, samtidig med at 
det understregede betydningen af en struktur, som giver en merværdi og ikke medfører en 
gentagelse af aktiviteter, som allerede gennemføres på nuværende tidspunkt. Behovet for 
budgetneutralitet blev også nævnt.

På grundlag af en forhåndsevaluering og i tråd med de ovennævnte drøftelser har 
Kommissionen nu forelagt dette forslag til forordning om oprettelse af et ligestillingsinstitut  
som et nyt decentraliseret organ.

Finansielle følger

Fra 2007 vil der blive oprettet en ny artikel i budgettet med to konti:

- 04 05 04 01: Europæisk ligestillingsinstitut - tilskud til afsnit 1 & 2
- 04 05 04 02: Europæisk ligestillingsinstitut - tilskud til afsnit 3

Aktionen/de finansielle følger vil strække sig fra den 1. januar 2007 til den 31. december 
2013. Fra 2007 og fremefter vil tildelingen af bevillinger afhænge af de nye finansielle 
overslag 2007-2013, og de årlige beløb for denne periode, som fremgår af nedenstående tabel, 
er kun vejledende.

I mio. EUR (med 3 decimaler)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I alt

Tilskud til 
afsnit 1 og 2
FB/BB

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

Tilskud til 
afsnit 3
FB/BB

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

Reference-
beløb i alt 44,,55 66,,442255 77,,22 77,,55 77,,99 88,,22 88,,55 5500,,222255

Administra-
tive udgifter 0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275

Vejledende 
omkostninger 
i alt
FB/BB

44,,886622 66,,6699 77,,446688 77,,8833 88,,224488 88,,554488 88,,885588 5522,,55

Instituttets behov for menneskelige ressourcer (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og eksternt 
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personale) angives som følger:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Samlet personale 
ansat i henhold til 
vedtægten

15 20 23 25 27 30 30

Bemærkninger

Formålet med det foreliggende forslag er at oprette europæisk ligestillingsinstitut som endnu 
et decentraliseret organ ud over de 23 organer, der allerede er opført i 2006-budgetforslaget.

Ordføreren erkender, at de decentraliserede organer har stor betydning som middel til at 
opfylde operationelle behov i forbindelse med bestræbelserne på at forbedre forvaltningen af 
Den Europæiske Unions aktiviteter, men det stadig stigende antal af sådanne organer er en 
konstant kilde til bekymring.

Det Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU har 
anslået de samlede omkostninger i forbindelse med de eksisterende organer til 2 300 000 000 
EUR i den næste syvårs periode. Hvert nyt organ vil betyde en forhøjelse af dette beløb. Hvis 
en aftale om den kommende finansielle ramme resulterer i en nedskæring i forhold til 
Kommissionens forslag, vil de decentraliserede organer blive omfattet af denne nedskæring, 
således som ordføreren allerede har påpeget det ved flere lejligheder. Oprettelse af et 
ligestillingsinstitut eller et hvilket som helst andet nyt organ på nuværende tidspunkt, før der 
er opnået enighed om de nye finansielle overslag, vil være forbundet med stor budgetmæssig 
usikkerhed.

Ifølge Kommissionens forslag vil det nye ligestillingsinstitut kræve bevillinger i 
størrelsesordenen 52 000 000 EUR i perioden 2007-2013, et beløb, som ikke kan garanteres 
på nuværende tidspunkt (ændringsforslag 1 og 2). I modsætning til andre tilfælde vil 
oprettelsen af et ligestillingsinstitut ikke ske på bekostning af andre programmer inden for 
samme politikområde, fordi instituttet skal finansieres udelukkende over sektion 5 i Progress-
programmet.

Ikke desto mindre vil ordføreren gerne understrege, at hun går ind for, at der fastsættes et 
bindende loft for decentraliserede organer, som kun kan hæves ved en afgørelse truffet af 
budgetmyndigheden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag 1
Punkt 1 a (nyt)
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1a. understreger, at bevillingerne i forslaget til retsakt kun er vejledende, indtil der er 
opnået enighed om de finansielle overslag for perioden fra 2007 og fremefter;

Ændringsforslag 2
Punkt 1 b (nyt)

1b. opfordrer Kommissionen til, så snart de kommende finansielle overslag er vedtaget, 
at bekræfte de beløb, der er anført i forslaget til forordning, eller, såfremt de 
ændres, forelægge de tilpassede beløb for Europa-Parlamentet og Rådet  til 
godkendelse og i den forbindelse sikre, at de holder sig under loftet;

Forslag til forordning

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 3
Artikel 20, stk. 1

1. Senest 3 år efter nærværende forordnings 
ikrafttræden lader centret foretage en 
uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
instituttets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
analyse af synergivirkningerne. Den dækker 
navnlig det eventuelle behov for at ændre 
eller udvide instituttets opgaver, herunder de 
finansielle følger af en eventuel udvidelse af 
opgaverne. I evalueringen tages der hensyn 
til de berørte parters synspunkter, både på 
fællesskabsplan og på nationalt plan.

1. Senest 3 år efter nærværende forordnings 
ikrafttræden lader centret foretage en 
uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
instituttets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
analyse af synergivirkningerne. Den dækker 
navnlig det eventuelle behov for at ændre 
eller udvide instituttets opgaver, herunder de 
finansielle følger af en sådan eventuel 
ændring eller udvidelse af opgaverne. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte 
parters synspunkter, både på fællesskabsplan 
og på nationalt plan.

Begrundelse

Evalueringen bør også omfatte en vurdering af de finansielle følger af en eventuel ændring og 
ikke kun af en udvidelse af opgaverne.

Ændringsforslag 4
  

1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Artikel 23

Instituttet skal være operationelt senest 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttræden.

Instituttet skal være operationelt senest 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttræden, men ikke før der er truffet 
endelig afgørelse om dets hjemsted.

Begrundelse

Instituttet skal arbejde på sit endelige hjemsted lige fra begyndelsen for at undgå unødige 
omkostninger f.eks. til flytning fra et midlertidigt hjemsted eller lignende udgifter.
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