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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1922/2006
av den 20 december 2006
om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

samt att det krävs ökade insatser för att uppfylla målen
för Lissabonstrategin.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 13.2 och 141.3,
med beaktande av kommissionens förslag,

(6)

Europeiska rådet ansåg vid sitt möte i Nice den 7–9
december 2000 att man skulle ”utveckla kunskapen,
sammanslagningen av resurser och erfarenhetsutbytet,
bland annat genom att ett europeiskt institut för genusfrågor ... inrättas”.

(7)

I den genomförbarhetsstudie (3) som har utförts för
kommissionen konstateras att det finns en tydlig roll för
ett europeiskt jämställdhetsinstitut avseende vissa
uppgifter som för närvarande inte utförs av befintliga
organ, särskilt när det gäller att samordna, centralisera
och sprida forskningsresultat, bygga upp nätverk, synliggöra genusperspektivet, lyfta fram jämställdhetsfrågorna
samt utarbeta verktyg för att bättre integrera jämställdhetsfrågorna i all gemenskapspolitik.

(8)

Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av
den 10 mars 2004 om Europeiska unionens jämställdhetspolitik (4) kommissionen att påskynda insatserna för
att inrätta ett institut.

(9)

Tanken på att inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut
stöddes av rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor) vid dess möte den 1–
2 juni 2004 och av Europeiska rådet vid dess möte
den 17–18 juni 2004. Europeiska rådet uppmanade
kommissionen att lägga fram ett särskilt förslag om detta.

(10)

Insamling, analys och spridning av objektiva, tillförlitliga
och jämförbara uppgifter om jämställdhet, utarbetande av
lämpliga verktyg för att eliminera alla former av könsdiskriminering och integrera jämställdhetsdimensionen på alla
politikområden, främjande av en dialog mellan intressenterna och åtgärder för att öka medvetenheten bland unionsmedborgarna är nödvändiga insatser för att gemenskapen på ett effektivt sätt skall kunna främja
jämställdhet och genomföra jämställdhetspolitiken,
särskilt i den utvidgade unionen. Det är därför lämpligt
att inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut som kan
bistå gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaterna
genom att utföra dessa uppgifter.

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande princip i Europeiska unionen. Artiklarna 21 och
23 i Europeiska unionens stadga om grundläggande
rättigheter förbjuder all diskriminering på grund av kön
och fastslår att jämställdhet mellan kvinnor och män
måste säkerställas på alla områden.

(2)

I artikel 2 i fördraget föreskrivs det att främjande av
jämställdhet mellan kvinnor och män är en av gemenskapens väsentliga uppgifter. I artikel 3.2 i fördraget föreskrivs det också att gemenskapen i all verksamhet skall
syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan
kvinnor och män och därigenom se till att jämställdhetsaspekten integreras i all gemenskapspolitik.

(3)

(4)

(5)

Artikel 13 i fördraget ger rådet befogenhet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering bland annat
på grund av kön på gemenskapens alla befogenhetsområden.
Principen om lika möjligheter för och lika behandling av
kvinnor och män i frågor som rör anställning och yrke
finns inskriven i artikel 141 i fördraget och det finns
redan ett omfattande regelverk om likabehandling av
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning och
arbetsvillkor, inbegripet lika lön.
I kommissionens första årliga jämställdhetsrapport till
Europeiska rådets vårmöte 2004 konstateras att det fortfarande finns betydande skillnader mellan kvinnor och
män på de flesta politikområden, att bristande
jämställdhet är ett flerdimensionellt problem som måste
angripas med ett brett spektrum av politiska åtgärder

(1) EUT C 24, 31.1.2006 s. 29.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 14 mars 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 september
2006 (EUT C 295 E, 5.12.2006, s. 57) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets
beslut av den 19 december 2006.
(3) European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (utförd av PLS Ramboll Management, Danmark, 2002).

(4) EUT C 102E, 28.4.2004, s. 638.
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(11)

Jämställdhetsmålet kan inte uppnås endast genom en
politik för att avskaffa diskriminering, utan det krävs även
åtgärder för att främja harmonisk samlevnad och ett
balanserat deltagande av kvinnor och män i samhället.
Institutet bör därför även ägna sig åt denna aspekt.

(12)

Eftersom det är viktigt att könsstereotyper inom alla
samhällsområden i Europa avskaffas och att kvinnor och
män ges positiva exempel att följa, bör institutet också
verka för dessa mål.

(13)

Samarbete med berörda myndigheter i medlemsstaterna
och relevanta statistikorgan, i synnerhet Eurostat, är
nödvändiga inslag för att man skall kunna främja insamling av jämförbara och tillförlitliga uppgifter på europeisk
nivå. Eftersom information om jämställdhet är relevant
på alla nivåer inom gemenskapen – den lokala, regionala
och nationella nivån och gemenskapsnivån – skulle det
vara värdefullt om sådan information blev tillgänglig för
medlemsstaternas myndigheter som hjälp när de utarbetar riktlinjer och åtgärder på lokal, regional och nationell nivå inom sina respektive befogenhetsområden.

(14)

(15)

Institutet bör samarbeta så nära som möjligt med alla
gemenskapens program och organ för att undvika
dubbelarbete och garantera att resurserna utnyttjas på
bästa möjliga sätt, särskilt med Europeiska fonden för
förbättring av levnads- och arbetsvillkor (1), Europeiska
arbetsmiljöbyrån (2), Europeiskt centrum för utveckling
av yrkesutbildning (3) och Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter (4).

effektivitetssynpunkt är det lämpligt att inrätta och
samordna ett elektroniskt europeiskt nätverk för
jämställdhet mellan dessa organ och experter i medlemsstaterna.

(16)

För att säkerställa den nödvändiga jämvikten mellan
medlemsstaterna och styrelseledamöternas kontinuitet
skall rådets företrädare utses för varje mandatperiod i
enlighet med rotationsordningen för rådets ordförandeskap från och med år 2007.

(17)

I enlighet med artikel 3.2 i fördraget är det lämpligt att
främja en jämnare könsfördelning i styrelsen.

(18)

Institutet bör åtnjuta största möjliga oberoende vid utförandet av sina uppgifter.

(19)

Institutet bör tillämpa relevant gemenskapslagstiftning
om allmänhetens tillgång till handlingar i enlighet med
förordning (EG) nr 1049/2001 (5) och om skydd för
enskilda personer vid behandling av personuppgifter i
enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 (6).

(20)

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002
av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för
de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna
budget (7) är tillämplig på institutet.

(21)

När det gäller institutets avtalsrättsliga ansvar, som
regleras av den lagstiftning som är tillämplig på de avtal
som institutet ingår, bör EG-domstolen vara behörig att
avgöra tvister med stöd av en skiljedomsklausul i avtalet.
Domstolen bör också vara behörig i tvister som gäller
institutets utomobligatoriska ansvar för gottgörelse av
skada.

Institutet bör samarbeta och föra en dialog med icke-statliga organisationer, jämställdhetsorgan, forskningscentrum, arbetsmarknadens parter och andra närstående
organisationer som aktivt verkar för jämställdhetsfrågor
på nationell och europeisk nivå och i tredjeländer. Ur

(1) Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande
av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
(EGT L 139, 30.5.1975, s. 1). Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1111/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1).
2
( ) Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1).
Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1112/2005
(EUT L 184, 15.7.2005, s. 5).
(3) Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om
uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1). Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(4) Medlemsstaterna framförde vid Europeiska rådets möte i
december 2003 önskemålet att kommissionen skulle utarbeta ett
förslag om inrättande av en byrå för mänskliga rättigheter genom att
utvidga mandatet för det europeiska centrumet för övervakning av
rasism och främlingsfientlighet.
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(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets
och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18
december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna
och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria
rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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(22)

En oberoende extern utvärdering bör göras för att
bedöma resultatet av institutets arbete, undersöka om det
finns behov av att ändra eller utvidga dess uppdrag samt
fastställa tidpunkten för ytterligare översyner.

(23)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att bidra
till och stärka jämställdhet, inbegripet integrering av ett
jämställdhetsperspektiv i all gemenskapspolitik och nationell politik som följer av denna, att bekämpa könsdiskriminering samt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågorna bland EU-medborgarna genom att tillhandahålla
tekniskt stöd till gemenskapens institutioner och
medlemsstaternas myndigheter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på
grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i
enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.
I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel
går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt
för att uppnå dessa mål.

(24)

Artikel 13.2 i fördraget gör det möjligt att vidta gemenskapsåtgärder för att stödja och främja målet att bekämpa
könsdiskriminering på andra områden än arbetslivet.
Artikel 141.3 i fördraget är den särskilda rättsliga
grunden för åtgärder som syftar till att säkerställa tillämpning av principen om lika möjligheter för och lika
behandling av kvinnor och män i arbetslivet. Därför
utgör artikel 13.2 och artikel 141.3 tillsammans den
lämpliga rättsliga grunden för antagandet av denna
förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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följer av denna, att bekämpa könsdiskriminering samt öka
medvetenheten om jämställdhetsfrågorna bland EU-medborgarna genom att tillhandahålla tekniskt stöd till gemenskapens
institutioner, särskilt kommissionen, och medlemsstaternas
myndigheter i enlighet med artikel 3.

Artikel 3

Uppgifter

1.

För att uppnå målen i artikel 2 skall institutet

a) samla in, analysera och sprida relevant objektiv, jämförbar
och tillförlitlig information om jämställdhet, inbegripet forskningsresultat och bästa praxis från medlemsstaterna, gemenskapsinstitutionerna, forskningscentrum, nationella jämställdhetsorgan, icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens
parter, relevanta tredjeländer och internationella organisationer, samt föreslå ytterligare forskningsområden,
b) utveckla metoder för att förbättra objektiviteten, jämförbarheten och tillförlitligheten hos uppgifterna på europeisk nivå
genom att fastställa kriterier som förbättrar informationens
enhetlighet samt att vid insamlingen av uppgifter beakta
jämställdhetsfrågorna,
c) utveckla, analysera, utvärdera och sprida metodverktyg för
att stödja jämställdhetsintegrering i all gemenskapspolitik
och i den därav följande nationella politiken samt stödja
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i alla gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan,

Artikel 1

d) utföra undersökningar om jämställdhetssituationen i Europa,

Inrättande av institutet

e) inrätta och samordna ett europeiskt nätverk för jämställdhet
som skall inbegripa centrum, organ, organisationer och
experter som arbetar med jämställdhet och integrering av ett
jämställdhetsperspektiv, i syfte att stödja och stimulera forskning, optimera utnyttjandet av tillgängliga resurser och
främja utbyte och spridning av information,

Ett europeiskt jämställdhetsinstitut (nedan kallat ”institutet”)
inrättas härmed.

Artikel 2

f) anordna särskilda expertmöten för att stödja institutets forskning, uppmuntra till utbyte av uppgifter mellan forskare och
främja integrering av ett jämställdhetsperspektiv i deras forskning,

Mål

De övergripande målen för institutet skall vara att bidra till och
stärka jämställdhet, inbegripet integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all gemenskapspolitik och nationell politik som

g) tillsammans med relevanta intressenter anordna konferenser,
kampanjer och möten på europeisk nivå för att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor bland EU-medborgarna,
samt förelägga kommissionen resultat och slutsatser från
denna verksamhet,
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h) sprida och presentera positiva exempel på icke-stereotypa
prestationer som åstadkommits av kvinnor och män inom
alla samhällsområden, samt lägga fram resultat och initiativ
för att lyfta fram och bygga vidare på sådana framgångsrika
exempel,

5. Institutet får ingå avtalsförhållanden, i synnerhet om
underentreprenad, med andra organisationer för genomförande
av olika uppgifter.

i) föra en dialog och samarbeta med icke-statliga organisationer, jämställdhetsorgan, universitet och experter, forskningscentrum, arbetsmarknadens parter samt andra organisationer som är verksamma på jämställdhetsområdet på nationell och europeisk nivå,

Artikel 5
Rättslig status och rättskapacitet

j) bygga upp dokumentationsresurser som är tillgängliga för
allmänheten,

Institutet skall vara en juridisk person. I varje medlemsstat skall
det ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Institutet får
bland annat förvärva eller avyttra fast och lös egendom och föra
talan inför domstol och andra myndigheter.

k) lämna information i jämställdhetsfrågor till offentliga och
privata organisationer, och
Artikel 6
l) informera gemenskapsinstitutionerna om jämställdhet och
jämställdhetsintegrering i anslutnings- och kandidatländerna.
2.
Institutet skall varje år publicera en rapport om sin verksamhet.

Institutets oberoende
Institutet skall genomföra sina uppgifter självständigt och i
allmänhetens intresse.

Artikel 7
Artikel 4
Tillgång till handlingar
Verksamhetsområden och arbetsmetoder

1. Förordning (EG) nr 1049/2001 skall tillämpas på de handlingar som finns hos institutet.

1.
Institutet skall genomföra sina uppgifter inom ramen för
gemenskapens befogenheter och med hänsyn till de mål och
prioriterade områden som fastställs i det årliga programmet
samt med vederbörlig hänsyn till tillgängliga budgetmedel.

2. Styrelsen skall vidta åtgärder för att tillämpa förordning
(EG) nr 1049/2001 inom sex månader från det att institutet
inrättats.

2.
Institutets arbetsprogram skall vara i linje med gemenskapens prioriteringar när det gäller jämställdhet och kommissionens arbetsprogram, inbegripet dess arbete inom statistik och
forskning.

3.
För att undvika dubbelarbete och säkerställa bästa möjliga
resursanvändning, skall institutet vid genomförandet av sina
uppgifter beakta befintlig information oberoende av källa och
särskilt det arbete som redan utförs av gemenskapsinstitutionerna och andra institutioner, organ och behöriga nationella
och internationella organisationer samt nära samarbeta med
behöriga avdelningar inom kommissionen, inklusive Eurostat.
Institutet skall säkerställa lämplig samordning med alla relevanta
gemenskapsbyråer och EU-organ, och vid behov skall samförståndsavtal ingås.

4.
Institutet skall säkerställa att den information som sprids
är begriplig för slutanvändarna.

3. Beträffande de beslut som institutet fattar enligt artikel 8 i
förordning (EG) nr 1049/2001 får klagomål framföras till
ombudsmannen, eller talan väckas vid domstolen, i enlighet
med de villkor som anges i artiklarna 195 och 230 i fördraget.
4. Förordning (EG) nr 45/2001 skall tillämpas när institutet
behandlar uppgifter.

Artikel 8
Samarbete med organisationer på nationell och europeisk
nivå, internationella organisationer och tredjeländer
1. För att underlätta uppgifternas genomförande skall institutet samarbeta med organisationer och experter i medlemsstaterna, till exempel jämställdhetsorgan, forskningscentrum,
universitet, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens
parter samt med relevanta organisationer på europeisk och
internationell nivå och i tredjeländer.
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2.
Om avtal behöver ingås med internationella organisationer
eller tredjeländer för att institutet skall kunna genomföra sina
uppgifter effektivt, skall gemenskapen i enlighet med förfarandet
i artikel 300 i fördraget ingå sådana avtal med berörda internationella organisationer eller tredjeländer i institutets intresse.
Denna bestämmelse skall inte utesluta tillfälligt samarbete med
sådana organisationer eller tredjeländer.

Artikel 9

L 403/13

4. Styrelsen skall välja sin ordförande och vice ordförande för
en period om tre år.

5. Varje ledamot av styrelsen enligt punkt 1 a eller b, eller
dennes suppleant vid ledamotens frånvaro, skall ha en röst.

6. Styrelsen skall fatta de beslut som är nödvändiga för institutets verksamhet. Styrelsen skall särskilt göra följande:

Institutets sammansättning
a) På grundval av ett utkast utarbetat av den direktör som avses
i artikel 12 och efter samråd med kommissionen, anta det
årliga arbetsprogrammet och arbetsprogrammet på medellång sikt för en treårsperiod i enlighet med budgeten och tillgängliga resurser. Programmen kan vid behov revideras och
det första årliga arbetsprogrammet skall antas senast
nio månader efter det att direktören har utsetts.

Institutet skall omfatta
a) en styrelse,
b) ett expertforum,
c) en direktör och dennes personal.

Artikel 10

b) Anta den årliga rapport som avses i artikel 3.2, där resultaten
i synnerhet skall jämföras med målen i det årliga arbetsprogrammet. Rapporten skall senast den 15 juni överlämnas till
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén och skall offentliggöras på institutets webbplats.

Styrelse

1.

Styrelsen skall bestå av

a) arton företrädare utsedda av rådet på förslag från varje
berörd medlemsstat,
b) en ledamot, utsedd av kommissionen, vilken företräder
kommissionen,
2.
Styrelseledamöterna skall utses på ett sådant sätt att högsta
kompetens och en bred och relevant tvärvetenskaplig sakkunskap på jämställdhetsområdet garanteras.

Rådet och kommissionen skall sträva efter att uppnå en jämn
könsfördelning i styrelsen.

c) Utöva disciplinär myndighet över direktören samt utse och
avsätta honom eller henne i enlighet med artikel 12.

d) Anta institutets årliga budgetförslag och slutliga budget.

7. Styrelsen skall anta institutets interna regler på grundval
av ett förslag utarbetat av direktören efter samråd med kommissionen.

8. Styrelsens beslut skall fattas av en majoritet av ledamöterna. Ordföranden skall ha utslagsröst. I de frågor som avses i
punkt 6 och i artikel 12.1 skall beslut fattas med
två tredjedels majoritet bland ledamöterna.

Suppleanter som företräder ledamöterna när de inte är närvarande skall utses enligt samma förfarande.

Förteckningen över styrelsemedlemmar och suppleanter skall
offentliggöras av rådet i Europeiska unionens officiella tidning,
på institutets webbplats samt på andra relevanta webbplatser.

3.
Mandatperioden skall vara tre år. För varje mandatperiod
skall de ledamöter som rådet utser företräda arton medlemsstater i samma ordningsföljd som de roterande ordförandeskapen, varav en medlem utses av varje berörd medlemsstat.

9. Styrelsen skall anta sin arbetsordning på grundval av ett
förslag utarbetat av direktören efter samråd med kommissionen.

10.
Ordföranden skall sammankalla styrelsen minst en gång
om året. Ordföranden skall kalla till ytterligare möten på eget
initiativ eller på begäran av minst en tredjedel av styrelseledamöterna.

L 403/14

Europeiska unionens officiella tidning

SV

11.
Institutet skall varje år till Europaparlamentet och rådet
(nedan kallade ”budgetmyndigheten”) överlämna all information
som är av betydelse för resultatet av utvärderingsförfarandena.

12.
Direktörerna för Europeiska fonden för förbättring av
levnads- och arbetsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och Europeiska
unionens byrå för grundläggande rättigheter kan i förekommande fall bjudas in att delta i styrelsens möten som observatörer för att samordna respektive arbetsprogram i fråga om
jämställdhetsintegrering.

Artikel 11

Expertforum

1.
Expertforumet skall bestå av ledamöter från behöriga
organ som är specialiserade på jämställdhetsfrågor, varav en
företrädare skall utses av varje medlemsstat, två ledamöter som
företräder andra relevanta organisationer som arbetar med
jämställdhetsfrågor skall utses av Europaparlamentet och tre
ledamöter skall utses av kommissionen och företräda berörda
parter på europeisk nivå, med en företrädare från var och en av
följande grupper:
a) En lämplig icke-statlig organisation på gemenskapsnivå med
ett legitimt intresse av att bekämpa könsdiskriminering och
främja jämställdhet.
b) Arbetsgivarorganisationer på gemenskapsnivå.
c) Arbetstagarorganisationer på gemenskapsnivå.
Medlemsstaterna och kommissionen skall sträva efter att nå en
jämn könsfördelning i expertforumet.

Företrädarna får ersättas av suppleanter utsedda vid samma tillfälle.

2.
Ledamöterna i expertforumet får inte vara styrelseledamöter.
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ordförande. Forumet skall hålla regelbundna sammanträden
minst en gång per år efter kallelse från direktören eller på
begäran av minst en tredjedel av forumets ledamöter. Dess
arbetsformer skall anges i institutets interna regler och skall
offentliggöras.

6. Företrädare för kommissionens avdelningar skall delta i
expertforumets arbete.

7. Institutet skall tillhandahålla expertforumet nödvändigt
tekniskt och logistiskt stöd samt sekretariatshjälp vid dess
möten.

8. Direktören får bjuda in experter eller företrädare för relevanta näringsgrenar, arbetsgivare, fackliga organisationer, yrkeseller forskningsorganisationer eller icke-statliga organisationer
med erkända erfarenheter från ämnesområden med anknytning
till institutets verksamhet för att samarbeta om särskilda
uppgifter och delta i relevant verksamhet inom expertforumet.

Artikel 12

Direktör

1. Institutet skall ledas av en direktör som skall utses av
styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som
kommissionen skall föreslå som resultatet av ett öppet uttagningsförfarande efter det att en inbjudan till intresseanmälan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och på
annat håll. Den sökande som styrelsen valt ut skall före utnämningen bli ombedd att avlägga en försäkran inför behöriga
utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

2. Direktörens mandattid skall vara fem år. Mandattiden kan
på förslag från kommissionen och efter utvärdering förlängas en
gång med högst fem år. Kommissionen skall i utvärderingen
särskilt bedöma
a) resultaten under den första mandatperioden och hur dessa
uppnåtts, och

3.
Expertforumet skall stödja direktören när det gäller att
garantera kompetens och oberoende för institutets verksamhet.

b) institutets uppgifter och behov under kommande år.

4.
Expertforumet skall vara en mekanism för att utbyta information om jämställdhetsfrågor och sammanföra kunskaper.
Forumet skall se till att institutet samarbetar nära med behöriga
organ i medlemsstaterna.

3. Direktören skall under överinseende av styrelsen ansvara
för följande:

5.
Direktören skall vara ordförande i expertforumet; i dennes
frånvaro skall en företrädare för institutet vara tillförordnad

b) Utarbeta och genomföra institutets årliga arbetsprogram och
arbetsprogram på medellång sikt.

a) Genomföra de uppgifter som avses i artikel 3.
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c) Förbereda styrelse- och expertforumsmöten.
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Artikel 14

d) Utarbeta och offentliggöra den årliga rapport som avses i
artikel 3.2.

Upprättande av budgeten

e) Handlägga alla personalfrågor och särskilt utöva de befogenheter som fastställs i artikel 13.3.

1. För varje budgetår, vilket skall motsvara ett kalenderår,
skall det utarbetas beräkningar över alla institutets inkomster
och utgifter, vilka skall uppföras i institutets budget.

f) Sköta den löpande administrationen.
2. Inkomsterna och utgifterna i institutets budget skall vara i
balans.
g) Införa effektiva förfaranden för övervakning och utvärdering
av institutets resultat i förhållande till dess mål i enlighet
med erkända standarder. Direktören skall varje år rapportera
till styrelsen om övervakningssystemets resultat.
4.
Direktören skall ansvara för genomförandet av sina
uppgifter inför styrelsen och skall delta i styrelsemötena utan att
ha rösträtt. Han eller hon får även inbjudas av Europaparlamentet att rapportera vid en utfrågning om viktiga frågor som
har samband med institutets verksamhet.

5.

Direktören skall vara institutets juridiska företrädare.

3. Utan att det påverkar andra resurser, skall institutets
inkomster inbegripa
a) ett bidrag från gemenskapen som tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt),
b) betalningar för tillhandahållna tjänster,
c) eventuella ekonomiska bidrag från de organisationer eller
tredjeländer som avses i artikel 8, och
d) eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna.
4. Institutets utgifter skall omfatta löner till personalen, kostnader för administration och infrastruktur samt driftskostnader.

Artikel 13

Personal

1.
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som är fastställda i förordning (EEG,
Euratom, EKSG) nr 259/68 (1) och bestämmelser som antagits
gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor
skall gälla för institutets personal.

2.
Styrelsen skall i samråd med kommissionen anta de
nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med
bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna. Styrelsen får
införa bestämmelser som gör det möjligt för nationella experter
utstationerade från medlemsstaterna att uppehålla tjänster vid
institutet.

3.
Institutet skall gentemot sin personal utöva de befogenheter som åligger tillsättningsmyndigheten.
(1) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).

5. Styrelsen skall varje år, på grundval av ett förslag utarbetat
av direktören, upprätta en beräkning av institutets inkomster
och utgifter för nästkommande budgetår. Denna beräkning, som
skall inbegripa ett utkast till tjänsteförteckning, skall överlämnas
av styrelsen till kommissionen senast den 31 mars.

6. Kommissionen skall vidarebefordra beräkningen till
budgetmyndigheten tillsammans med det preliminära förslaget
till Europeiska unionens allmänna budget.

7. På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens
allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som
nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken
på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, vilket
den skall förelägga budgetmyndigheten i enlighet med
artikel 272 i fördraget.

8. Budgetmyndigheten skall fastställa anslagen till bidraget till
institutet och skall anta institutets tjänsteförteckning.

9. Institutets budget skall antas av styrelsen. Budgeten skall
bli slutgiltig efter det att Europeiska unionens allmänna budget
slutgiltigt har antagits. Vid behov skall den justeras i enlighet
härmed.
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10.
Styrelsen skall så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om att den har för avsikt att genomföra eventuella
projekt som kan få betydande konsekvenser för finansieringen
av dess budget, särskilt projekt som rör egendom, exempelvis
hyra eller köp av byggnader. Den skall underrätta kommissionen
om detta.

Om en gren av budgetmyndigheten har meddelat att den har för
avsikt att lämna ett yttrande, skall den överlämna sitt yttrande
till styrelsen inom sex veckor från och med den dag då underrättelsen överlämnades.

Artikel 15
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8. Direktören skall skicka ett svar på revisionsrättens
synpunkter senast den 30 september. Han eller hon skall även
översända detta svar till styrelsen.
9. Direktören skall på Europaparlamentets begäran lämna alla
uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av
ansvarsfrihet för det berörda budgetåret skall fungera väl, i
enlighet med artikel 146.3 i förordning (EG, Euratom)
nr 1605/2002.
10.
Europaparlamentet skall på rekommendation av rådet,
som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, senast
den 30 april år n+2 bevilja direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande år n.
11.
Styrelsen skall anta institutets finansiella bestämmelser
efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa
bestämmelser får styrelsen avvika från förordning (EG, Euratom)
nr 2343/2002 endast om institutets särskilda förvaltningsbehov
kräver detta och efter att kommissionen gett sitt godkännande.

Genomförande av budgeten
Artikel 16
1.

Direktören skall genomföra institutets budget.
Språk

2.
Institutets räkenskapsförare skall senast den 1 mars efter
det budgetår som löpt ut överlämna den preliminära redovisningen till kommissionens räkenskapsförare tillsammans med en
rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för samma budgetår. Kommissionens räkenskapsförare
skall sammanställa institutionernas och de decentraliserade organens preliminära redovisningar i enlighet med artikel 128 i
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

3.
Senast den 31 mars efter det budgetår som löpt ut skall
kommissionens räkenskapsförare till revisionsrätten överlämna
institutets preliminära räkenskaper tillsammans med den
rapport som nämns i punkt 2. Rapporten skall också överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

4.
Efter det att revisionsrättens synpunkter på institutets
preliminära redovisning enligt bestämmelserna i artikel 129 i
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 inkommit, skall direktören ansvara för upprättandet av den slutliga redovisningen och
översända den till styrelsen för yttrande.

1. Bestämmelserna i förordning nr 1 av den 15 april 1958
om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska
gemenskapen (1) skall gälla för institutet.
2. De översättningar som krävs för institutets arbete skall i
princip utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, inrättat genom rådets förordning (EG)
nr 2965/94 (2).

Artikel 17
Immunitet och privilegier
Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna skall tillämpas på institutet.

Artikel 18
Ansvar

5.
Styrelsen skall lämna ett yttrande om institutets slutliga
redovisning.

6.
Senast den 1 juli efter det budgetår som löpt ut skall direktören överlämna den slutliga redovisningen till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten tillsammans
med yttrandet från styrelsen.

7.

Den slutliga redovisningen skall offentliggöras.

1. Institutets avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den
lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.
Domstolen skall vara behörig domstol enligt skiljedomsklausuler
i avtal som ingås av institutet.
(1) EGT 17, 6.10.1958, s. 385. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 920/2005 EUT L 156, 18.6.2005, s. 3).
(2) Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om
upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens
organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1). Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 920/2005.
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2.
I fråga om utomobligatoriskt ansvar skall institutet i
enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för
medlemsstaternas lagstiftning gottgöra skada som orsakats av
institutet eller dess tjänstemän i utförandet av deras åligganden.
Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister om sådant
skadestånd.
Artikel 19
Medverkan av tredjeländer
1.
De länder som ingått avtal med Europeiska gemenskapen
enligt vilka de har antagit och tillämpar gemenskapslagstiftningen på det område som täcks av denna förordning skall ha
rätt att delta i institutet.
2.
Det skall i enlighet med tillämpliga bestämmelser i dessa
avtal särskilt fastställas på vilket sätt och i vilken omfattning
dessa länder skall delta i institutets arbete, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som institutet tar, finansiella
bidrag och personal. När det gäller personalfrågor, skall dessa
avtal under alla förhållanden vara förenliga med tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
Artikel 20
Utvärdering
1.
Senast den 18 januari 2010 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. I synnerhet skall behovet av att ändra eller
utvidga institutets uppdrag behandlas om ett sådant föreligger,
inbegripet de ekonomiska konsekvenserna av en sådan ändring
eller utvidgning av arbetsuppgifterna. I utvärderingen skall även
undersökas om förvaltningsstrukturen är lämplig för att utföra
institutets uppgifter. I utvärderingen skall de viktigaste aktö-
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rernas synpunkter beaktas, såväl på gemenskapsnivå som på
nationell nivå.
2. Styrelsen skall i samråd med kommissionen fastställa
tidpunkten för framtida utvärderingar, med beaktande av resultaten av den utvärderingsrapport som avses i punkt 1.
Artikel 21
Översynsklausul
Styrelsen skall granska slutsatserna av den utvärdering som
avses i artikel 20 och lämna sådana rekommendationer till
kommissionen som kan behövas avseende förändringar av institutet, dess arbetsmetoder och dess uppdrag. Kommissionen skall
vidarebefordra utvärderingsrapporten och rekommendationerna
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén samt offentliggöra
dessa handlingar. Efter granskning av utvärderingsrapporten och
rekommendationerna får kommissionen lägga fram förslag som
den anser nödvändiga beträffande denna förordning.
Artikel 22
Administrativ kontroll
Institutets verksamhet skall övervakas av ombudsmannen i
enlighet med bestämmelserna i artikel 195 i fördraget.
Artikel 23
Inledande av institutets verksamhet
Institutet skall inleda sin verksamhet så snart som möjligt och
under alla omständigheter senast den 19 januari 2008.
Artikel 24
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006.
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