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RÖVID INDOKOLÁS

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

Human resource requirements (including officials, temporary and external staff) of the 
institute are given as follows:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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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.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1
(1a) bekezdés (új)

(1a) megállapítja, hogy a jogalkotási javaslatban feltüntetett előirányzatok csupán 
iránymutatásként szolgálnak mindaddig, amíg megállapodás nem születik a 2007-re 
és az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi tervről;

Módosítás: 2
(1b) bekezdés (új)

(1b) felhívja a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi terv elfogadását követően erősítse 
meg a rendeletre irányuló javaslatban szereplő összegeket, vagy adott esetben 
terjessze elő a kiigazított összegeket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
jóváhagyásra, ily módon biztosítva, hogy az összegek összeegyeztethetők legyenek a 
felső határértékkel;

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 3
20. cikk (1) bekezdés

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
harmadik év végéig az intézet megbízást ad 
eredményeinek független külső értékelésére 
az igazgatótanács által a Bizottsággal 
egyetértésben kiadott feladatmeghatározás 
alapján. Az értékelés a következőket 
vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, valamint 
magában foglalja az együttműködési 
hatásokat. Különös figyelmet fordít az 

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
harmadik év végéig az intézet megbízást ad 
eredményeinek független külső értékelésére 
az igazgatótanács által a Bizottsággal 
egyetértésben kiadott feladatmeghatározás 
alapján. Az értékelés a következőket 
vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, valamint 
magában foglalja az együttműködési 
hatásokat. Különös figyelmet fordít az 

  
1 HL C ...., ..., ... o.
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intézet feladatai esetleges módosításának 
vagy kiterjesztésének szükségességére, 
beleértve a feladatok bármilyen 
kiterjesztésének pénzügyi kihatásait. Az 
értékelés figyelembe veszi a nemzeti és 
közösségi szinten érdekelt felek véleményét.

intézet feladatai esetleges módosításának 
vagy kiterjesztésének szükségességére, 
beleértve a feladatok bármilyen 
módosításának, illetve kiterjesztésének 
pénzügyi kihatásait. Az értékelés figyelembe 
veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt 
felek véleményét.

Indokolás

Az értékelésnek nemcsak a feladatok kiterjesztése, hanem azok esetleges módosítása pénzügyi 
hatásainak elemzését is magában kell foglalnia.

Módosítás: 4
23. cikk

Az intézetnek az e rendelet hatálybalépését 
követő tizenkét hónapon belül 
működőképesnek kell lennie.

Az intézetnek az e rendelet hatálybalépését 
követő tizenkét hónapon belül 
működőképesnek kell lennie, de csak 
miután végleges döntés született a 
székhelyét illetően.

Indokolás

Az intézetnek a kezdetektől fogva a végleges székhelyén kell működnie az olyan szükségtelen 
költségek, mint például az ideiglenes székhelyről való elköltözés, valamint az egyéb 
kapcsolódó kiadások elkerülése végett.
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