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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Γενικά
Μετά το θετικό συμπέρασμα από τη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας το Συμβούλιο 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Θεμάτων των Καταναλωτών στις 1-2 Ιουνίου
2004 υποστήριξε πλήρως την αρχή της ιδρύσεως Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων· 
ταυτοχρόνως τόνισε τη σημασία που έχει μία δομή που θα εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία και 
δεν θα χαρακτηρίζεται από αλληλεπικάλυψη με υφιστάμενες δραστηριότητες. Έγινε επίσης 
μνεία της ανάγκης ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό να είναι μηδενικός.

Βάσει μιας εκ των προτέρων αποτιμήσεως και σύμφωνα με τις ως άνω συζητήσεις η Επιτροπή 
έχει τώρα υποβάλει την ανά χείρας πρόταση κανονισμού σχετικά με την ίδρυση Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων ως νέας υπηρεσίας. 

Χρηματοοικονομικές συνέπειες
Από του 2007 και εφεξής θα δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό νέo κονδύλιο με δύο θέσεις:
- 04 05 04 01 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων – Επιδότηση στους τίτλους 1 
& 2
- 04 05 04 02 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων – Επιδότηση στον τίτλο 3

Η διάρκεια της δράσεως/ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό εκτείνεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 
– 31 Δεκεμβρίου 2013. Επειδή από του 2007 και μετέπειτα η χορήγηση πιστώσεων θα εξαρτάται 
από τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, τα κατ' έτος ποσά που αποφασίζεται να 
διατεθούν κατ' αυτήν την περίοδο όπως συνοψίζεται στον κάτωθι πίνακα θεωρείται ότι είναι 
αμιγώς ενδεικτικά:

€ εκατ. (3 δεκαδικά ψηφία)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο

Επιδότηση 
στους τίτλους 
1 και 2
ΠΑΥ/ΠΠ

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

Επιδότηση 
στον τίτλο 3
ΠΑΥ/ΠΠ

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

Συνολικό 
ποσό 
αναφοράς

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

Δαπάνες 
διοικητικής 
λειτουργίας

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

Συνολικό 
ενδεικτικό 
οικονομικό 
κόστος
ΠΑΥ/ΠΠ

44,,886622 66,,6699 77,,446688 77,,8833 88,,224488 88,,554488 88,,885588 5522,,55
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Οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (περιλαμβανομένων μονίμων υπαλλήλων, εκτάκτων 
υπαλλήλων και εξωτερικού προσωπικού) δίδονται ως εξής:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Σύνολο προσωπικού 
προβλεπομένου από 
τον Καν. Υπηρ. Κατ.

15 20 23 25 27 30 30

Παρατηρήσεις
Προσθέτοντας στον κατάλογο των 23 υπηρεσιών που ήδη εμφαίνονται στο σχέδιο 
προϋπολογισμού 2006 η ανά χείρας πρόταση αποσκοπεί στην ίδρυση του "Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων" ως μιας κόμη αποκεντρωμένης υπηρεσίας.

Ο συντάκτης αναγνωρίζει μεν τη σημασία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών ως ορθής 
ανταπόκρισης στις επιχειρησιακές ανάγκες για να βελτιωθεί η διαχείριση των δραστηριοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός τους και οι διαρκώς μεγαλύτερες 
χρηματοοικονομικές ανάγκες τους όμως αποτελούν σταθερή αιτία ανησυχίας. 

Η Προσωρινή Επιτροπή για τις Προκλήσεις Πολιτικής και τα Δημοσιονομικά Μέσα της 
Διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 έχει εκτιμήσει το συνολικό κόστος των υφισταμένων 
υπηρεσιών για την προσεχή επταετία σε € 2,3 δισεκατομμύρια. Κάθε νέα αποκεντρωμένη 
υπηρεσία θα σημάνει περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσού. Στην περίπτωση όπου μία συμφωνία 
επί του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου θα συνεπάγετο μειώσεις εν συγκρίσει προς την 
πρόταση της Επιτροπής, θα χρειασθεί να συμμετάσχουν και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην 
εν λόγω μείωση· τούτο η συντάκτρια το έχει ήδη επισημάνει επανειλημμένως. Η ίδρυση του 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων ή οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας στην 
παρούσα στιγμή και πριν να έχει εξευρεθεί συμφωνία για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές 
πρέπει να είναι σαφές ότι πραγματοποιείται σε πλαίσιο τεραστίων αβεβαιοτήτων όσον αφορά 
τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής το νέο Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα 
απαιτήσει περίπου € 52 δισ. για το διάστημα 2007 - 2013, ποσό για το οποίο επί του παρόντος 
δεν μπορεί να υπάρξουν εχέγγυα (τροπολογίες 1 και 2). Διαφορετικά από ό,τι συμβαίνει σε 
άλλες περιπτώσεις ,η ίδρυση του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων δεν επέρχεται εις 
βάρος άλλων προγραμμάτων στον ίδιο τομέα πολιτικής, διότι πρόκειται να χρηματοδοτηθεί 
πλήρως από τον πέμπτο τομέα του PROGRESS.

Ωστόσο η συντάκτρια θα επιθυμούσε να επαναλάβει ότι τάσσεται υπέρ της θεσπίσεως 
δεσμευτικού ανωτάτου ποσού για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες στο οποίο αύξηση θα 
μπορούσε να επέλθει μόνον κατόπιν αποφάσεως από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.



AD\591827EL.doc 5/7 PE 365.016v02-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών Υποθέσεων ζητεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. διευκρινίζει ότι οι πιστώσεις που εμφαίνονται στη νομοθετική πρόταση έχουν καθαρά 
καθοδηγητικό χαρακτήρα έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις 
δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007 και τα επόμενα έτη·

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. καλεί την Επιτροπή να επικυρώσει, μόλις εγκριθούν οι προσεχείς δημοσιονομικές 
προοπτικές, τα ποσά που εμφαίνονται στην πρόταση κανονισμού ή, εάν χρειασθεί, να 
υποβάλει τα προσαρμοσμένα ποσά προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το συμβατό τους με το ανώτατο 
όριο·

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 3
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Έως το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
Ινστιτούτο ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων 
του βάσει συγγραφής υποχρεώσεων που 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συμφωνία με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση 
εξετάζει τον αντίκτυπο του Ινστιτούτου στην 

1. Έως το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
Ινστιτούτο ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων 
του βάσει συγγραφής υποχρεώσεων που 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συμφωνία με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση 
εξετάζει τον αντίκτυπο του Ινστιτούτου στην 

  
1 ΕΕ C ...., ..., σ. ....
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προώθηση της ισότητας των φύλων και 
περιλαμβάνει ανάλυση των συνεργιών. 
Ειδικότερα, εξετάζει την πιθανή ανάγκη 
τροποποίησης ή διεύρυνσης των 
καθηκόντων του Ινστιτούτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων μιας τέτοιας διεύρυνσης. Η 
αξιολόγηση συνυπολογίζει τις απόψεις των 
ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο και 
εθνικό επίπεδο.

προώθηση της ισότητας των φύλων και 
περιλαμβάνει ανάλυση των συνεργιών. 
Ειδικότερα, εξετάζει την πιθανή ανάγκη 
τροποποίησης ή διεύρυνσης των 
καθηκόντων του Ινστιτούτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων οιασδήποτε τροποποίησης ή 
διεύρυνσης καθηκόντων. Η αξιολόγηση 
συνυπολογίζει τις απόψεις των 
ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο και 
εθνικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αποτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων 
οιασδήποτε τροποποιήσεως των καθηκόντων και όχι μόνον μιας διεύρυνσης.

Τροπολογία 4
Άρθρο 23

Το Ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το Ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, και 
πάντως όχι πριν από τη λήψη τελικής 
απόφασης σχετικά με την έδρα του.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί περιττό κόστος, όπως είναι οι δαπάνες μετακόμισης από προσωρινή έδρα και 
οιαδήποτε συναφή έξοδα, το ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί στην τελική του έδρα ευθύς εξ αρχής.
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