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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie

Algemene opmerkingen

Nadat een haalbaarheidsstudie tot een positieve conclusie was gekomen, heeft de Raad 
werkgelegenheid, sociale zaken, volksgezondheid en consumentenzaken van 1 en 2 juni 2005 
zijn steun verleend aan het principiële voornemen om een Europees Genderinstituut in het 
leven te roepen. De Raad onderstreepte hierbij wel dat het om een structuur moet gaan die een 
toegevoegde waarde oplevert zonder de huidige activiteiten te dupliceren. Ook werd erop 
gewezen dat het plan vanuit budgettair oogpunt neutraal moet zijn.

Op basis van een ex-ante-evaluatie en tegen de achtergrond van bovengenoemde discussies 
heeft de Commissie nu een voorstel voorgelegd voor een verordening tot oprichting van een 
Genderinstituut als nieuw agentschap.

Financiële gevolgen

Vanaf 2007 zal er een nieuw begrotingshoofdstuk met twee begrotingslijnen worden 
ingevoerd:

- 04 05 04 01: Europees Genderinstituut - subsidie voor titels 1 en 2

- 04 05 04 02: Europees Genderinstituut - subsidie voor titel 3.

De looptijd van de actie/financiële gevolgen gaat van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. 
Aangezien de toewijzing van kredieten vanaf 2007 afhankelijk is van de nieuwe financiële 
vooruitzichten 2007-2013, worden de jaarlijkse bedragen die voor deze periode zijn 
vastgesteld (zie onderstaande tabel) als zuiver indicatief beschouwd:

miljoen EUR (tot 3 decimalen)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal
Subsidie voor 
titels 1 en 2
VK/BK

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

Subsidie voor 
titel 3
VK/BK

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

Totaal 
referentie-
bedrag

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

Administra-
tieve uitgaven 0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275
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Totaal 
indicatieve 
financiële 
kosten 
VK/BK

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

De personeelsbehoefte (ambtenaren, tijdelijk en extern personeel) van het instituut wordt als 
volgt becijferd:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totaal aantal
personeelsleden

15 20 23 25 27 30 30

Opmerkingen

Naast de 23 agentschappen die reeds in de ontwerpbegroting 2006 worden vermeld, wordt 
met dit voorstel voor de oprichting van een Europees Genderinstituut nog eens een
gedecentraliseerd agentschap in het leven geroepen.

Alhoewel uw rapporteur voor advies erkent dat gedecentraliseerde agentschappen een 
adequaat antwoord vormen op operationele behoeften en bijdragen tot een beter beheer van de 
activiteiten van de Europese Unie, vormen hun almaar groeiende aantal en hun financiële 
behoeften een constant bron van zorg.

De tijdelijke commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen heeft de totale kosten van 
de bestaande agentschappen voor de komende periode van zeven jaar op 2,3 miljard euro 
geraamd. Elk nieuwe agentschap zal dit bedrag verder doen oplopen. Indien een akkoord over 
het toekomstige financiële kader budgettaire verlagingen inhoudt ten opzichte van het 
Commissievoorstel, zullen de gedecentraliseerde agentschappen hieraan moeten bijdragen, 
zoals uw rapporteur voor advies reeds herhaaldelijk heeft opgemerkt. De oprichting van een
Europees Genderinstituut - of een ander agentschap - op dit moment, nu er nog geen akkoord 
over de nieuwe financiële vooruitzichten is, vindt dan ook plaats tegen de achtergrond van 
aanzienlijke budgettaire onzekerheid.

Volgens het Commissievoorstel zal het nieuwe Genderinstituut een bedrag van 52 mln euro 
nodig hebben voor de periode 2007-2013, een bedrag dat momenteel niet kan worden 
gegarandeerd (amendementen 1 en 2). Anders dan in andere gevallen gaat de oprichting van 
het Genderinstituut niet ten koste van andere programma's op hetzelfde beleidsterrein, 
aangezien het volledig zal worden gefinancierd via het vijfde hoofdstuk van het PROGRESS-
programma.

Niettemin zou uw rapporteur voor advies willen herhalen dat zij pleit voor vaststelling van 
een bindend plafond voor agentschappen dat alleen op besluit van de begrotingsautoriteit kan 
worden verhoogd.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement 1
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. wijst er met name op dat de kredieten die in het wetgevingsvoorstel worden 
genoemd, slechts als richtsnoer dienen, zolang er nog geen akkoord is bereikt over 
de financiële vooruitzichten voor 2007 en de daaropvolgende jaren;

Motivering

Amendement 2
Paragraaf 1 ter (nieuw)

1 ter. dringt er bij de Commissie op aan dat zij, zodra de nieuwe financiële vooruitzichten 
zijn vastgesteld, de bedragen bevestigt die in het voorstel voor een verordening 
worden genoemd, of - in voorkomend geval - de aangepaste bedragen ter 
goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad voorlegt, om te waarborgen 
dat zij verenigbaar zijn met de plafonds;

Motivering

Voorstel voor een verordening

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 3
Artikel 20, lid 1

1. Aan het einde van het derde jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening geeft 
het Instituut opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van zijn functioneren op 
basis van de door de raad van bestuur in 

1. Aan het einde van het derde jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening geeft 
het Instituut opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van zijn functioneren op 
basis van de door de raad van bestuur in 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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overleg met de Commissie vastgestelde 
richtsnoeren. Bij de evaluatie wordt bezien 
in hoeverre het Instituut heeft bijgedragen 
tot de bevordering van gendergelijkheid en 
wordt een analyse gemaakt van de effecten 
van de bereikte synergie. Hierbij wordt met 
name gekeken of het nodig is de taken van 
het Instituut aan te passen of uit te breiden, 
en wat de financiële gevolgen van een 
dergelijke taakuitbreiding zouden zijn. Bij 
de evaluatie wordt rekening gehouden met 
de opvattingen van de belanghebbenden op 
zowel communautair als nationaal niveau.

overleg met de Commissie vastgestelde 
richtsnoeren. Bij de evaluatie wordt bezien 
in hoeverre het Instituut heeft bijgedragen 
tot de bevordering van gendergelijkheid en 
wordt een analyse gemaakt van de effecten 
van de bereikte synergie. Hierbij wordt met 
name gekeken of het nodig is de taken van 
het Instituut aan te passen of uit te breiden, 
en wat de financiële gevolgen van een 
dergelijke aanpassing of taakuitbreiding 
zouden zijn. Bij de evaluatie wordt rekening 
gehouden met de opvattingen van de 
belanghebbenden op zowel communautair 
als nationaal niveau.

Motivering

De evaluatie dient tevens een beoordeling te omvatten van de financiële gevolgen van een 
eventuele wijziging van de taken, en niet slechts van een uitbreiding van die taken.

Amendement 4
Artikel 23

Het Instituut vangt binnen twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn werkzaamheden aan.

Het Instituut vangt binnen twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn werkzaamheden aan, maar 
niet voordat er een definitieve beslissing is 
genomen over zijn zetel.

Motivering

Het Instituut dient vanaf het allereerste begin te opereren vanuit zijn definitieve zetel, 
teneinde onnodige kosten voor bijvoorbeeld de verhuizing vanuit een tijdelijke zetel en 
daarmee verbonden uitgaven te voorkomen. 
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