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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Allmänt

Efter en positiv genomförbarhetsstudie ställde sig rådet för sysselsättning, sociala frågor,
hälsa och konsumentfrågor den 1–2 juni 2004 till fullo bakom principen om inrättande av ett 
jämställdhetsinstitut, samtidigt som det betonade vikten av en struktur som skapar mervärde 
och inte gör uppgifter som görs redan idag. Behovet av budgetneutralitet nämndes också.

Utifrån en preliminär bedömning och i enlighet rådets diskussioner har kommissionen nu lagt 
fram detta förslag till förordning om inrättande av ett jämställdhetsinstitut som nytt EU-organ.

Ekonomiska konsekvenser

Från 2007 kommer en ny utgiftskategori med två budgetposter att inrättas i budgeten:

– 04 05 04 01: Europeiska jämställdhetsinstitutet – anslag till avdelningarna 1 och 2

– 04 05 04 02: Europeiska jämställdhetsinstitutet – anslag till avdelning 3

Åtgärden och de ekonomiska konsekvenserna kommer att vara ikraft från 1 januari 2007 till 
31 december 2013. Eftersom anslagstilldelningen från 2007 är beroende av den nya 
budgetplanen 2007-2013 är de belopp som beslutats för denna period och som återges i 
följande tabell att betrakta som uppskattningar. 

Miljoner euro (på tre decimaler när)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Anslag till
avdelningarna 
1 och 2
CE/CP

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

Anslag till
avdelning 3
CE/CP

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

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

Administra-
tiva utgifter 0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275

Totala
uppskattade 
kostnader
CE/CP

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

Institutets personalbehov (inklusive tjänstemän, visstidsanställda och extern personal) ser ut 
enligt följande:
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totalt antal anställda 
enligt plan

15 20 23 25 27 30 30

Anmärkningar

Utöver de 23 organ som redan finns med i förslaget till budget för 2006 är syftet med det
föreliggande förslaget att ”Europeiska jämställdhetsinstitutet” inrättas som ytterligare ett 
decentraliserat organ.

Föredragande inser betydelsen av decentraliserade organ som ett riktigt svar på operativa 
behov för att förbättra förvaltningen av Europeiska unionens verksamhet, men samtidigt är det 
ständigt ökande antalet decentraliserade organ med ständigt ökande behov av anslag en källa 
till oro.

Tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel har uppskattat den totala
kostnaden för de befintliga organen för den kommande sjuårsperioden till 2,3 miljarder euro. 
För varje nytt organ som tillkommer ökar detta belopp ytterligare. Om en överenskommelse 
om nästa budgetplan innebär nedskärningar jämfört med kommissionens förslag kommer de 
decentraliserade organen att vara tvungna att bidra till sådana nedskärningar vilket 
föredraganden redan har påpekat vid flera tillfällen. Om ett jämställdhetsinstitut eller andra 
nya organ inrättas just nu innan rådet nått en överenskommelse om den nya budgetplanen sker 
det samtidigt som det råder stor osäkerhet om budgeten.

Enligt kommissionens förslag kommer det nya jämställdhetsinstitutet att kosta cirka
52 miljoner euro för perioden 2007–2013, ett belopp som för tillfället inte kan garanteras 
(ändringsförslag 1 och 2). Till skillnad från andra fall drabbar inrättandet av 
jämställdhetsinstitutet inte övriga program inom samma politikområde eftersom det till fullo 
finansieras genom Progress-programmets femte delområde.

Inte desto mindre vill föredraganden ändå upprepa att hon ställer sig bakom inrättandet av 
bindande tak för de decentraliserade organen och att dessa tak endast skall kunna höjas genom 
beslut av budgetmyndigheten.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i lagstiftningsförslaget endast är 
vägledande tills en överenskommelse nås om budgetplanen för perioden 2007 och
påföljande år.

Ändringsförslag 2
Punkt 1b (ny)

1b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när nästa budgetplan väl har antagits 
bekräfta de belopp som angivits i förslaget till förordning eller i förekommande fall
lägga fram de ändrade beloppen för godkännande inför Europaparlamentet och rådet 
och på så sätt säkerställa att de överensstämmer med taken.

Förslag till förordning

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 3
Artikel 20, punkt 1

1. I slutet av tredje året efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall institutet 
beställa en oberoende extern utvärdering av 
de resultat institutet har uppnått på grundval 
av den uppdragsbeskrivning som styrelsen 
antagit i samverkan med kommissionen. 
Utvärderingen skall även innehålla en 
bedömning av institutets betydelse när det 
gäller att främja jämställdhet, och den skall 
omfatta en analys av synergieffekterna. 
Dessutom skall det eventuella behovet av att 

1. I slutet av tredje året efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall institutet 
beställa en oberoende extern utvärdering av 
de resultat institutet har uppnått på grundval 
av den uppdragsbeskrivning som styrelsen 
antagit i samverkan med kommissionen. 
Utvärderingen skall även innehålla en 
bedömning av institutets betydelse när det 
gäller att främja jämställdhet, och den skall 
omfatta en analys av synergieffekterna. 
Dessutom skall det eventuella behovet av att 

  
1 EGT/EUT C …, ..., s. ….
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ändra eller utvidga institutets uppdrag 
behandlas, inbegripet de ekonomiska 
konsekvenserna av en sådan utvidgning. I 
utvärderingen skall de viktigaste aktörernas 
synpunkter beaktas, såväl på 
gemenskapsnivå som på nationell nivå.

ändra eller utvidga institutets uppdrag 
behandlas, inbegripet de ekonomiska 
konsekvenserna av en sådan ändring eller 
utvidgning. I utvärderingen skall de 
viktigaste aktörernas synpunkter beaktas, 
såväl på gemenskapsnivå som på nationell 
nivå.

Motivering

Utvärderingen bör även innefatta en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av 
ändrade arbetsuppgifter och inte endast av en utvidgning.

Ändringsförslag 4
Artikel 23

Institutet skall inleda sin verksamhet inom 
tolv månader efter det att förordningen trätt i 
kraft.

Institutet skall inleda sin verksamhet inom 
tolv månader efter det att förordningen trätt i 
kraft, dock ej innan ett slutgiltigt beslut har 
fattats om var det skall placeras.

Motivering

Institutet skall ända från start verka på sin slutgiktiga placeringsort så att man undviker 
onödiga kostnader för flytt från en provisorisk placering och andra kostnader.
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