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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Proposta da Comissão

Generalidades

Na sequência de um estudo de viabilidade favorável, o Conselho “Emprego, Política Social, 
Saúde e Consumidores” de 1-2 de Junho de 2004 apoiou plenamente o princípio da criação de 
um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, sublinhando todavia a 
importância de uma estrutura susceptível de aduzir mais-valia, sem duplicar actividades 
existentes. Foi também mencionada a necessidade de neutralidade orçamental.

Com base na avaliação ex-ante, e em conformidade com as discussões acima referidas, a 
Comissão apresentou uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que cria um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres enquanto novo 
organismo descentralizado.

Incidência financeira

A partir de 2007, será criada uma nova rubrica orçamental que compreende dois números:
- 04 05 04 01: Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres – subvenções dos 

títulos 1 e 2
- 04 05 04 02: Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres – subvenções do 

título 3

A duração da acção/incidência financeira abrange o período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de 
Dezembro de 2013. A partir de 2007, a atribuição das dotações dependerá das novas
Perspectivas Financeiras 2007-2013, razão pela qual os montantes anuais acordados para este 
período (ver quadro infra) são meramente indicativos.

Em milhões de euros (arredondado para 3 casas decimais)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Subvenção
títulos 1 e 2
CE/CP

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

Subvenção título
3
CE/CP

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

Montante de 
referência total 44,,55 66,,442255 77,,22 77,,55 77,,99 88,,22 88,,55 5500,,222255

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

Custo indicativo
total
CE/CP

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

As necessidades do Instituto em termos de recursos humanos (funcionários, agentes 
temporários e pessoal externo) são as seguintes:
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número total dos
agentes estatutários

15 20 23 25 27 30 30

Observações

Em aditamento às 23 agências que já figuram no projecto de orçamento para 2006, a proposta 
em apreço visa criar o "Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres" enquanto 
novo organismo descentralizado.

Embora a relatora de parecer reconheça a importância dos organismos descentralizados como 
uma resposta adequada às necessidades operacionais para melhorar a gestão das actividades 
da União Europeia, o número e as necessidades financeiras crescentes destas agências 
constituem uma fonte de preocupação constante.

A Comissão Temporária sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais avaliou o 
custo total das agências existentes em 2,3 mil milhões de euros para os próximos sete anos. 
Cada nova agência irá aumentar este montante. Se um acordo sobre o próximo quadro 
financeiro implicar uma redução relativamente à proposta da Comissão, os organismos 
descentralizados não escaparão a essa redução, como sublinhou a relatora de parecer em 
diversas ocasiões. A criação do Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, 
como a de qualquer nova agência, nesta fase em que ainda não foi alcançado um acordo 
sobre as novas Perspectivas Financeiras, insere-se necessariamente num contexto de grande 
incerteza do ponto de vista orçamental.

De acordo com a proposta da Comissão, o orçamento do novo Instituto ascenderá a cerca de 
52 milhões de euros no período de 2007 a 2013, um montante que, de momento, não pode ser 
garantido (alterações 1 e 2). Contrariamente a outros casos, a criação do Instituto não será 
feita em detrimento de outros programas que se inserem na mesma política, visto que este 
organismo será financiado na íntegra a título da quinta vertente do programa PROGRESS.

Não obstante, a relatora de parecer pronuncia-se uma vez mais a favor da fixação de um limite 
máximo para as agências, que só poderá ser aumentado por decisão da autoridade orçamental.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Projecto de resolução legislativa

Alteração 1
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Assinala que as dotações indicadas na proposta legislativa são meramente 
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indicativas até à conclusão de um acordo sobre as Perspectivas Financeiras para o 
período de 2007 e exercícios seguintes;

Alteração 2
Nº 1 ter (novo)

1 ter. Solicita à Comissão que confirme, uma vez aprovadas as próximas Perspectivas 
Financeiras, os montantes indicados na proposta de regulamento ou, se for caso 
disso, submeta à aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho os montantes 
revistos, a fim de garantir a sua compatibilidade com o limite máximo estabelecido;

Proposta de regulamento

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 3
Artigo 20, nº 1

1.  Até ao final do terceiro ano após a 
entrada em vigor do presente Regulamento, 
o Instituto encomendará uma avaliação 
externa independente das actividades 
realizadas com base no caderno de encargos 
estabelecido pelo Conselho de 
Administração em acordo com a Comissão. 
A avaliação examinará o impacto do 
Instituto na promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e incluirá uma análise 
dos efeitos de sinergia. Incidirá 
nomeadamente sobre eventual necessidade 
de alterar ou alargar as funções do Instituto, 
incluindo as consequências financeiras de 
todo e qualquer alargamento de funções. A 
avaliação terá em conta os pontos de vista 
dos interessados, tanto a nível comunitário 
como nacional.

1.  Até ao final do terceiro ano após a 
entrada em vigor do presente Regulamento, 
o Instituto encomendará uma avaliação 
externa independente das actividades 
realizadas com base no caderno de encargos 
estabelecido pelo Conselho de 
Administração em acordo com a Comissão. 
A avaliação examinará o impacto do 
Instituto na promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e incluirá uma análise 
dos efeitos de sinergia. Incidirá 
nomeadamente sobre eventual necessidade 
de alterar ou alargar as funções do Instituto, 
incluindo as consequências financeiras de 
todo e qualquer alargamento ou alteração de 
funções. A avaliação terá em conta os pontos 
de vista dos interessados, tanto a nível 
comunitário como nacional.

Justificação

A avaliação deveria incluir uma análise das consequências financeiras de qualquer alteração 
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de funções e não apenas do alargamento das mesmas.

Alteração 4
Artigo 23

O Instituto entrará em funcionamento no 
prazo de doze meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

O Instituto entrará em funcionamento no 
prazo de doze meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
mas não antes de ser adoptada uma decisão 
definitiva sobre a sua sede.

Justificação

O Instituto exercerá as suas actividades na sua sede definitiva desde o início, a fim de evitar 
despesas desnecessárias como as inerentes à transferência de uma sede temporária e outras 
despesas conexas.
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