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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Yleistä
Myönteisen toteutettavuustutkimuksen jälkeen neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys 
ja kuluttaja-asiat) antoi 1.–2. kesäkuuta 2004 pitämässään kokouksessa täyden tukensa tasa-
arvoinstituutin perustamiselle, mutta korosti kuitenkin, että sen rakenteen on oltava sellainen, 
että se toisi lisäarvoa eikä aiheuttaisi päällekkäisyyttä tällä alalla nykyisin toteutettavien 
toimien kanssa. Lisäksi mainittiin, ettei sen perustaminen saisi vaikuttaa talousarvioon.

Komissio on nyt esittänyt ennakkoarvioinnin pohjalta ja edellä mainittujen keskustelujen 
mukaisesti ehdotuksen instituutin perustamista uutena erillisvirastona koskevaksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi.

Taloudelliset vaikutukset
Vuodesta 2007 alkaen perustetaan kahdesta kohdasta muodostuva uusi budjettikohta:
– 04 05 04 01: Euroopan tasa-arvoinstituutti – Tuki osastoille 1 ja 2
– 04 05 04 02: Euroopan tasa-arvoinstituutti – Tuki osastolle 3

Toimen kesto/taloudelliset vaikutukset koskevat ajanjaksoa 1. tammikuuta 2007–
31. joulukuuta 2013. Koska määrärahojen myöntäminen riippuu vuodesta 2007 alkaen uusista 
rahoitusnäkymistä 2007–2013, seuraavassa taulukossa esitetyt kyseistä ajanjaksoa koskevat 
määrät ovat täysin ohjeellisia:

Miljoonaa euroa (3 desimaalin tarkkuudella)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteen
sä

Tuki 
osastoille 1 ja 
2
MSM/MM

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

Tuki 
osastolle 3
MSM/MM

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

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

Hallinto-
menot 0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275

Ohjeelliset 
kulut 
yhteensä
MSM/MM

44,,886622 66,,6699 77,,446688 77,,8833 88,,224488 88,,554488 88,,885588 5522,,55
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Henkilöstötarpeet (virkamiehet sekä väliaikainen ja ulkopuolinen henkilöstö mukaan luettuna) 
on esitetty seuraavassa taulukossa:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sääntömääräinen 
henkilöstö yhteensä

15 20 23 25 27 30 30

Huomautukset
Vuoden 2006 talousarvioesityksessä jo esiintyvien 23 erillisviraston lisäksi tällä ehdotuksella 
on tarkoitus perustaa vielä yksi yhteisön hajautettu erillisvirasto eli "Euroopan 
tasa-arvoinstituutti".

Vaikka valmistelija tunnustaa hajautettujen erillisvirastojen merkityksen keinona vastata 
toimintaa koskeviin tarpeisiin, jotta Euroopan unionin toiminnan hallintoa voidaan parantaa, 
niiden lukumäärän lisääntyminen ja rahoitustarpeiden kasvu ovat jatkuva huolenaihe.

Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia käsittelevä väliaikainen valiokunta on 
arvioinut olemassa olevien erillisvirastojen kulujen olevan seuraavien seitsemän vuoden 
aikana 2,3 miljardia euroa. Jokainen uusi erillisvirasto lisää edelleen tätä summaa. Jos 
seuraavaa rahoituskehystä koskevan sopimuksen yhteydessä päädytään komission ehdotusta 
alhaisempiin summiin, koskevat vähennykset väistämättä myös hajautettuja erillisvirastoja, 
kuten esittelijä on useaan otteeseen todennut. Tasa-arvoinstituutin tai minkään uuden 
erillisviraston perustamiseen liittyy tässä vaiheessa, kunnes rahoitusnäkymistä saadaan aikaan 
sopimus, huomattavia talousarviota koskevia epävarmuustekijöitä.

Komission ehdotuksen mukaan uusi tasa-arvoinstituutti edellyttää noin 52 miljoonaa euroa 
ajanjaksolle 2007–2013, eikä tällaista summaa voida tällä hetkellä taata (tarkistukset 1 ja 2). 
Toisin kuin muissa tapauksissa, tasa-arvoinstituuttia ei perusteta muiden saman politiikan alan 
ohjelmien kustannuksella, sillä se on tarkoitus rahoittaa täysin Progress-ohjelman viidennestä 
ohjelmalohkosta.

Valmistelija haluaa kuitenkin toistaa, että hän kannattaa sellaisen sitovan enimmäismäärän 
asettamista hajautetuille erillisvirastoille, jota voidaan korottaa ainoastaan 
budjettiviranomaisen päätöksellä.



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

FI

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa ilmoitetut määrärahat ovat puhtaasti 
ohjeellisia siihen asti, kunnes vuodesta 2007 alkaen sovellettavista
rahoitusnäkymistä on päästy sopimukseen;

Tarkistus 2
1 b kohta (uusi)

1 b. kehottaa komissiota vahvistamaan rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen 
asetusehdotuksessa ilmoitetut määrät tai toimittamaan tarvittaessa mukautetut 
määrät Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäviksi, jotta voidaan 
varmistaa niiden yhteensopivuus enimmäismäärän kanssa;

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 3
20 artiklan 1 kohta

1. Instituutti teettää tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden 
loppuun mennessä toimintansa tuloksia 
koskevan riippumattoman ulkoisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja analysoidaan 
synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään 

1. Instituutti teettää tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden 
loppuun mennessä toimintansa tuloksia 
koskevan riippumattoman ulkoisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan 
instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja analysoidaan 
synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään 

  
1 EYVL / EUVL C ..., ..., s. ....
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erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa tai 
laajentaa instituutin tehtäviä sekä tällaisesta 
tehtävien laajentamisesta aiheutuvaa 
taloudellista vaikutusta. Arvioinnissa otetaan 
huomioon eri sidosryhmien näkemykset sekä 
yhteisön että kansallisella tasolla.

erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa tai 
laajentaa instituutin tehtäviä sekä tällaisesta 
tehtävien muuttamisesta tai laajentamisesta 
aiheutuvaa taloudellista vaikutusta. 
Arvioinnissa otetaan huomioon eri 
sidosryhmien näkemykset sekä yhteisön että 
kansallisella tasolla.

Perustelu

Arvioinnissa on otettava huomioon myös tehtävien muuttamisen, ei ainoastaan laajentamisen, 
taloudelliset vaikutukset.

Tarkistus 4
23 artikla

Instituutti aloittaa toimintansa kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Instituutti aloittaa toimintansa kahdentoista 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, mutta ei ennen kuin 
lopullinen päätös sen sijaintipaikasta on 
tehty.

Perustelu

Instituutti toimii lopullisessa sijaintipaikassaan alusta lähtien, jotta vältetään tarpeettomat 
kustannukset, kuten muutto väliaikaisesta sijaintipaikasta ja kaikki siihen liittyvät kulut.
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