
PR\1082217DA.doc PE573.219v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2015/2230(INI)

18.12.2015

UDKAST TIL BETÆNKNING
om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde
(2015/2230(INI))

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ordfører: Angelika Mlinar



PE573.219v01-00 2/15 PR\1082217DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ...............................................3

BEGRUNDELSE......................................................................................................................12



PR\1082217DA.doc 3/15 PE573.219v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde
(2015/2230(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (EMRK),

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for 
diskrimination mod kvinder (CEDAW),

– der henviser til Beijingerklæringen og den tilhørende handlingsplan, som blev vedtaget 
på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 
slutdokumenter, som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing +5 
(2000), Beijing +10 (2005) og Beijing +15 (2010), og slutdokumentet fra Beijing +20-
revisionskonferencen,

– der henviser til artikel 3 i Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af 
vold mod kvinder og vold i hjemmet, der definerer "køn" som "de socialt konstruerede 
roller, adfærdsmønstre, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund anser for at 
være passende for kvinder og mænd",

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Det Europæiske Råd 
vedtog i marts 2011,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2010 "Fornyet vilje til at opnå 
ligestilling mellem mænd og kvinder – Et kvindecharter" (COM(2010)0078),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 "Strategi for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015" (COM(2010)0491),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Strategic engagement for gender 
equality 2016-2019" (Strategisk indsats for ligestilling mellem mænd og kvinder 2016-
2019) (SWD(2015)0278),

– der henviser til Europarådets strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2014-
2017,

– der henviser til undersøgelsen fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
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og Kvinder (EIGE) "Advancing women in political decision-making – Way forward" 
(Fremme af kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning – vejen frem), der blev 
offentliggjort i 2015,

– der henviser til sine beslutninger af 10. februar 2010 om ligestilling mellem kvinder og 
mænd i EU – 20091, af 8. marts 2011 om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den 
Europæiske Union – 20102 , af 13. marts 2012 om ligestilling mellem kvinder og mænd 
i Den Europæiske Union – 20113og af 10. marts 2015 om fremskridt for ligestillingen 
mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 20134,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om integrering af ligestillingsaspektet i 
Europa-Parlamentet5,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om integrering af ligestilling mellem 
kvinder og mænd i udvalgsarbejdet6,

– der henviser til sin beslutning af 22. april 2009 om integrering af ligestilling mellem 
kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet7,

– der henviser til sin beslutning af 7. maj 2009 om ligestillingsaspektet i EU's eksterne 
forbindelser og fredsopbygning/nationsopbygning8,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem 
kvinder og mænd efter 20159,

– der henviser til undersøgelsesrapporten "Evaluation of the Strategy for Equality 
between women and men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the 
Beijing Platform for Action" (Evaluering af strategien for ligestilling mellem kvinder og 
mænd 2010-2015 som et bidrag til at nå målene i Beijinghandlingsplanen), som blev 
offentliggjort i 2014 af Europa-Parlamentet, Temaafdeling C,

– der henviser til undersøgelsesrapporten "Gender Mainstreaming in Committees and 
Delegations of the European Parliament" (Integrering af kønsaspektet i Europa-
Parlamentets udvalg og delegationer), som blev offentliggjort i 2014 af Europa-
Parlamentet, Temaafdeling C,

– der henviser til undersøgelsesrapporten "The EU Budget for Gender Equality" (EU's 
budget for ligestilling mellem mænd og kvinder), som blev offentliggjort i 2015 af 
Europa-Parlamentet, Temaafdeling D,

– der henviser til notatet "Guidance on the development of gender equality and the 
empowerment of women policies" (Vejledning om udviklingen af politikker for 

1 EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 35.
2 EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 65.
3 EUT C 251 E af 31.8.2013, s. 1.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0050.
5 EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 384.
6 EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 225.
7 EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 18.
8 EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 32.
9 Vedtagne tekster P8_TA(2015)0218.
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ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinders indflydelse og status), 
som blev offentliggjort af UN Women i maj 2014,

– der henviser til dokumentet "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?" 
(Fremskridt inden for ligestilling mellem mænd og kvinder i EU: Opnås de ønskede 
resultater?), som blev offentliggjort i 2014 af European Policy Institutes Network,

– der henviser til årsrapporten for 2014 om menneskelige ressourcer, som blev 
offentliggjort af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Personale,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A8....),

A. der henviser til, at artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) fastsætter, at integrering af kønsaspektet er et horisontalt princip, og at artikel 2 
i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at princippet om ligestilling 
mellem mænd og kvinder er en af Unionens værdier; 

B. der henviser til, at chartret om grundlæggende rettigheder indeholder specifikke 
bestemmelser vedrørende det horisontale princip om ligestilling mellem mænd og 
kvinder, og at artikel 6 i TEU anerkender, at chartret har samme juridiske værdier som 
traktaterne;

C. der henviser til, at opnåelse af ligestilling mellem mænd og kvinder er af central 
betydning for beskyttelsen af menneskerettighederne, et velfungerende demokrati, 
respekten for retsstatsprincippet og økonomisk vækst og bæredygtighed; 

D. der henviser til, at fremskridt med hensyn til at opnå ligestilling mellem mænd og 
kvinder i EU stagnerer, og at hvis det fortsætter i dette tempo, vil der ikke blive opnået 
ligestilling i lang tid endnu;

E. der henviser til, at Kommissionen i den strategiske indsats for ligestilling mellem mænd 
og kvinder 2016-2019 forpligtede sig til at fortsætte sit arbejde for integrering af 
kønsaspektet, bl.a. gennem evaluering og overvågning; 

F. der henviser til, at integrering af kønsaspektet betyder, at kønsperspektivet integreres i 
alle aspekter af EU's arbejde – udarbejdelse, udformning, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af politikker, retlige foranstaltninger og udgiftsprogrammer – med 
henblik på at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd1;

G. der henviser til, at integrering af kønsaspektet bør være et proaktivt og reaktivt værktøj 
til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder; 

H. der henviser til, at integrering af kønsaspektet ikke er et politisk mål i sig selv, men et 
vigtigt middel til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder, altid i kombination med 
andre specifikke foranstaltninger og politikker, som er rettet mod at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder;

1 SWD(2015)0278.



PE573.219v01-00 6/15 PR\1082217DA.doc

DA

I. der henviser til, at en af det kompetente udvalgs beføjelser er at bidrage til 
gennemførelsen og videreudviklingen af integrering af kønsaspektet inden for alle 
politikområder; 

J. der henviser til, at det kompetente udvalg siden den foregående valgperiode har udviklet 
en praksis med at yde fokuserede bidrag til betænkninger fra andre udvalg gennem 
"ændringsforslag om integrering af kønsaspektet"; der henviser til, at 85 % af de 
ændringsforslag om integrering af kønsaspektet, som blev indgivet mellem juli 2011 og 
februar 2013, ifølge en undersøgelse offentliggjort i 20141er blevet indarbejdet i de 
endelige betænkninger, som blev vedtaget af de korresponderende udvalg;

K. der henviser til, at hvert parlamentarisk udvalg i tilslutning til beslutningen fra 2003 om 
integrering af kønsaspektet udpeger et af sine medlemmer til ansvarlig for integrering af 
kønsaspektet, hvilket har ført til oprettelsen af "netværket for integrering af 
kønsaspektet"; der henviser til, at der i efterfølgende beslutninger om dette emne blev 
opfordret til fortsat udvikling af dette netværk og til oprettelse af et tilsvarende netværk 
i de interparlamentariske delegationer; der henviser til, at netværket støttes af et netværk 
på personaleniveau i udvalgssekretariaterne;

L. der henviser til, at medlemmer af netværket udfyldte et spørgeskema for at gøre status 
over integreringen af kønsaspektet inden for deres respektive politikområder;

M. der henviser til, at FFR (den flerårige finansielle ramme) ledsages af en fælles erklæring 
fra de tre institutioner, som blev enige om, at "de årlige budgetprocedurer, der finder 
anvendelse på FFR 2014-2020, vil integrere kønsspecifikke elementer, hvor det er 
relevant, idet der tages hensyn til, hvordan Unionens overordnede finansielle ramme 
bidrager til øget ligestilling mellem mænd og kvinder (og sikrer integrering af 
kønsaspektet)";

N. der henviser til, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) er blevet oprettet for at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem 
mænd og kvinder, herunder integrering af kønsaspektet i alle EU-politikker og de heraf 
følgende nationale politikker; der henviser til, at EIGE har udviklet en platform for 
integrering af kønsaspektet samt en ordliste og en tesaurus vedrørende kønsligestilling 
til at støtte beslutningstagere, ansatte i EU's institutioner og statslige organer i 
integreringen af kønsaspektet i deres arbejde;

O. der henviser til, at integrering af kønsaspektet både omfatter integrering af kønsaspektet 
i de forskellige politikkers indhold og behandling af spørgsmålet om repræsentationen 
af kvinder og mænd inden for de givne politikområder; der henviser til, at begge 
dimensioner skal tages i betragtning i alle faser af den politiske beslutningsproces;

P. der henviser til, at alle EU's interne og eksterne politikker bør udformes, så de i lige 
grad gavner piger og drenge og mænd og kvinder samt alle andre kønsidentiteter;

Q. der henviser til, at et kønsopmærksomt parlament spiller en vigtig rolle med hensyn til 
at afhjælpe uligheder mellem kvinder og mænd, fremme lige deltagelse for kvinder og 

1 "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (Integrering af 
kønsaspektet i Europa-Parlamentets udvalg og delegationer), Europa-Parlamentet, Temaafdeling C.
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mænd og skabe forudsætningerne for udviklingen af en rammepolitik for ligestilling 
mellem mænd og kvinder;

R. der henviser til, at der afsættes utilstrækkelige midler og menneskelige ressourcer til at 
sikre reelle fremskridt i integreringen af kønsaspektet i Parlamentets arbejde; 

S. der henviser til, at den systematiske og regelmæssige indsamling af kønsopdelte data og 
statistikker er absolut nødvendig for at undersøge, hvordan ligestillingen mellem mænd 
og kvinder kan fremmes;

T. der henviser til, at repræsentationen af kvinder i Parlamentets ledende stillinger stadig er 
lav, og at der er en klar forskel i den lovgivningsmæssige indflydelse mellem udvalg 
med mandlige formænd og udvalg med kvindelige formænd, og der henviser til, at de 
mest indflydelsesrige lederroller fortsat er domineret af mænd;

U. der henviser til, at den beslutning om integrering af kønsaspektet, som Parlamentet 
vedtog i 2007, indeholdt en opfordring til, at der hvert andet år skulle foretages en 
vurdering af integrering af kønsaspektet i Parlamentets arbejde;

Generel vurdering af de eksisterende institutionelle rammer 

1. mener, at der med henblik på at integrere et kønsperspektiv i en politisk proces bør 
overvejes to forskellige aspekter: politikområdets indhold og kønsrepræsentationen 
inden for administrationen og i beslutningstagningen;

2. bemærker, at forskellige organer inden for Parlamentets organisatoriske struktur er 
ansvarlige for at udvikle og gennemføre kønsaspektet både på politisk plan og på 
arbejdslivsniveau:

– Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed, som er ansvarlig for at 
fremme fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i alle aspekter af arbejdslivet i 
Parlamentets sekretariat

– det korresponderende udvalg for specifikke foranstaltninger rettet mod integrering 
af kønsaspektet i de øvrige udvalgs og delegationers arbejde

– netværket for integrering af kønsaspektet

– de tjenestegrene, der er ansvarlige for at sikre en vellykket gennemførelse af en 
afbalanceret kønsrepræsentation i alle stillinger i stillingsfortegnelsen; 

3. finder det beklageligt, at aktiviteterne i de forskellige organer, der er ansvarlige for 
integrering af kønsaspektet, ikke er koordineret eller integreret inden for Parlamentet 
eller med andre institutioner (der er ingen interinstitutionel samarbejdsmekanisme for 
integrering af kønsaspektet); forpligter sig til at etablere et effektivt samarbejde mellem 
alle aktører inden for denne institutionelle ramme, baseret på specifikke mekanismer 
såsom overvågning og feedback på resultater;

4. gentager sin forpligtelse til regelmæssigt at vedtage og gennemføre en politikplan for 
integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentet med det overordnede mål at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder gennem effektiv integrering af kønsaspektet i 
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politikker og aktiviteter, herunder beslutningsmekanismer og administrationen; 

5. opfordrer til løbende udvikling af netværket for integrering af kønsaspektet, således at 
det kommer til at repræsentere både udvalgene og de interparlamentariske delegationer, 
og til, at det inddrages fuldt ud i en regelmæssig overvågning af status for integrering af 
kønsaspektet på tværs af politikområder;

6. understreger, at det mest effektive værktøj til at inddrage et ligestillingsperspektiv i den 
politiske proces ifølge førnævnte undersøgelse fra 2014 om dette emne har været 
anvendelsen af procedurer, der omfatter samarbejde med andre udvalg; understreger, at 
det er vigtigt, at de andre udvalg støtter arbejdet med integreringen af kønsaspektet og 
gennemfører det i deres aktiviteter;

7. opfordrer de ansvarlige tjenestegrene til fortsat at arbejde på specifikke foranstaltninger, 
der kan fremme balancen mellem arbejdsliv og privatliv; beklager, at Europa-
Parlamentets kvindelige tjenestemænd fortsat er overrepræsenterede i 
ansættelsesgruppen for assistenter (AST); opfordrer til en årlig undersøgelse af 
situationen vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa-Parlamentet 
baseret på kønsopdelte data på alle niveauer af personale og politiske organer, herunder 
parlamentariske assistenter, og til, at denne rapportering offentliggøres;

8. beklager, at de mål for kønsfordelingen på øverste ledelsesniveau og 
mellemlederniveau, som blev vedtaget af Præsidiet i 2006 (Kaufmann-betænkningen), 
ikke blev nået inden fristen i 2009 og heller ikke er nået den dag i dag; bemærker, at 
disse mål efterfølgende er blevet bekræftet af Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og 
Mangfoldighed for de kommende år; 

9. bemærker, at Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed er ansvarlig for 
at vedtage en handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i Europa-
Parlamentet og for at sikre gennemførelsen heraf; opfordrer Gruppen på Højt Plan, med 
støtte fra de kompetente tjenestegrene, til at fremlægge en omfattende køreplan for 
kønsligestilling, der anviser, hvordan repræsentationen af kvinder i mellem- og 
toplederstillinger kan øges til 40 % i senest 2020;

10. opfordrer de politiske grupper til at overveje at foreslå både en kvinde og en mand til 
posten som formand i udvalg og grupper;

Værktøjer til integrering af kønsaspektet 

11. understreger, at praksissen med at anvende ændringsforslag om integrering af 
kønsaspektet har vist sig at være mere effektiv end udtalelser, da de er mere præcise, 
kan indgives hurtigere og vedrører vigtige, specifikke og afgrænsede spørgsmål; 
gentager sin opfordring til de kompetente udvalg om at medtage denne praksis med 
ændringsforslag om integrering af kønsaspektet i forretningsordenen under hensyntagen 
til den særlige rolle, som Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling spiller i 
integreringen af kønsaspektet som et horisontalt princip;

12. beklager, at der på trods af den interinstitutionelle erklæring om at sikre integrering af 
kønsaspektet, der er knyttet som bilag til den flerårige finansielle ramme, indtil videre 
ikke er blevet truffet nogen foranstaltninger vedrørende kønsbudgettering; understreger 
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i denne forbindelse, at det er nødvendigt nøje at kontrollere, hvordan principperne i den 
fælles erklæring er blevet gennemført for så vidt angår årlige budgetprocedurer, og 
opfordrer til, at det ansvarlige udvalg tildeles en formel rolle i revisionen af FFR; 

13. understreger, at kønsbudgettering er et af de værktøjer, som anvendes af de politiske 
beslutningstagere til at mindske kløfterne mellem kønnene; beklager, at 
kønsbudgetteringen har vist, at kønsperspektivet langt fra er omfattet i alle politikker, på 
alle niveauer og på hvert eneste trin i den politiske beslutningsproces;

14. noterer sig, at Kommissionen har forpligtet sig til at fortsætte integreringen af 
kønsaspektet ved at indarbejde ligestillingsmæssige overvejelser i konsekvensanalyser 
og evalueringer i overensstemmelse med principperne om bedre regulering og overvejer 
at fremlægge en rapport om integrering af kønsaspektet i Kommissionen i 2017; 

15. bekræfter, at det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige ressourcer, også i Europa-
Parlamentet, med henblik på at gennemføre kønsspecifikke konsekvensvurderinger og 
kønsbaserede analyser;

16. opfordrer EIGE til regelmæssigt at indsende oplysninger til hvert udvalg for at 
understrege kønsperspektivet inden for alle politikområder og stille de data og 
værktøjer, som det har udviklet, såsom en platform for integrering af kønsaspektet, til 
rådighed som en del af en bredere kapacitetsopbygning, også til ansatte og 
parlamentariske assistenter;

17. understreger betydningen og den positive virkning af at anvende kønsneutralt sprog i 
sine aktiviteter; gentager sin støtte til Præsidiets retningslinjer for kønsneutral sprogbrug 
og til dets løbende ajourføring, bl.a. på grundlag af de redskaber, der er udviklet på 
interinstitutionelt plan; 

18. bemærker, at der i svarene på spørgeskemaerne blev fremhævet konkrete værktøjer, 
som er effektive til at integrere kønsperspektivet i udvalgenes arbejde, herunder:

– fordeling af centrale dokumenter og medtagelse af spørgsmål vedrørende 
integrering af kønsaspektet i kommissoriet for de undersøgelser, som bestilles

– fokus på brugen af særlig terminologi og definitioner i relation til spørgsmål 
om ligestilling mellem mænd og kvinder

– fremme af forudgående og efterfølgende vurderinger af udkast til lovforslag 
vedrørende fremtidige aftaler

– videreuddannelse af og oplysningsaktiviteter for medlemmer, personale, 
politiske rådgivere og assistenter;

19. udtrykker sin fulde støtte til at udvikle målrettet og regelmæssig undervisning i 
integrering af kønsaspektet, som bør tildeles passende ressourcer og skræddersys til 
Parlamentets specifikke behov;

Integrering af kønsaspektet i udvalgenes arbejde 

20. gentager opfordringen om, at forpligtelsen til at fremlægge en halvårlig rapport om 



PE573.219v01-00 10/15 PR\1082217DA.doc

DA

integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde skal opfyldes; er klar over 
den rolle, som netværket for integrering af kønsaspektet spiller i forbindelse med 
vurdering af status for integreringen af kønsaspektet på alle politikområder, og 
henstiller, at det spørgeskema, der danner grundlag for ovennævnte rapport, gøres til en 
årlig kontrolmetode;

21. bemærker, at medlemmerne af netværket i deres besvarelse af spørgeskemaerne generelt 
svarede, at kønsspecifikke behov inden for deres specifikke politikområder blev taget i 
betragtning i forbindelse med forskellige aktiviteter, f.eks. betænkninger, 
ændringsforslag om ligestilling, undersøgelser, høringer, tjenesterejser og udveksling af 
synspunkter;

22. beklager, at et stort flertal af udvalgene hverken har vedtaget eller drøftet en 
handlingsplan for ligestilling mellem mænd og kvinder i deres arbejde; opfordrer 
netværket for integrering af kønsaspektet til at vedtage en generel handlingsplan for 
integrering af kønsaspektet og sørge for opfølgnings- og overvågningsværktøjer; 

23. understreger, at det er nødvendigt nøje at vurdere, hvordan netværket for integrering af 
kønsaspektet fungerer, og finde måder til at sikre større inddragelse af og større 
bevidsthed blandt netværkets medlemmer; henstiller, at medlemmer af netværket for 
integrering af kønsaspektet også er medlemmer af Udvalget om Kvinders Rettigheder 
og Ligestilling, hvor det er muligt; henstiller, at der er regelmæssig kontakt og 
udveksling mellem det korresponderende udvalg og netværket;

24. henstiller, at netværket for integrering af kønsaspektet varetages i fællesskab af det 
korresponderende udvalg med et andet medlem af netværket, hvor sidstnævnte udpeges 
på skift blandt de forskellige udvalg for at signalere, at integrering af kønsaspektet 
omfatter alle udvalg;

25. mener, at en fast ordfører for integrering af kønsaspektet vil styrke den nuværende 
struktur, sikre stabilitet i samarbejdet mellem netværket for integrering af kønsaspektet 
og det korresponderende udvalg og etablere en permanent forbindelse til Parlamentets 
andre organer for integrering af kønsaspektet;

Interinstitutionelt samarbejde til støtte for integrering af kønsaspektet

26. mener, at stærkere interinstitutionelle forbindelser vil forbedre kønsbalancen i EU's 
politiske beslutningsproces; bemærker, at der endnu ikke er blevet etableret et 
struktureret samarbejde om integrering af kønsaspektet med andre institutionelle 
partnere såsom Kommissionen og EIGE; opfordrer Kommissionen til at fremsætte 
forslag til en passende ramme for fastlæggelse af interinstitutionelt samarbejde om 
integrering af kønsaspektet og til desuden at inddrage andre aktører på dette område;

27. henstiller, at Den Europæiske Ombudsmand årligt indgiver data til Parlamentets Gruppe 
på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed vedrørende klager over fejl og 
forsømmelser i forbindelse med ligestilling mellem mænd og kvinder i Parlamentet, 
med behørig respekt for Parlamentets afgørelse om Ombudsmandens statut og de 
almindelige betingelser for udøvelsen af dennes hverv;

28. mener, at udveksling af bedste praksis med andre organisationer vil styrke Parlamentets 
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kapacitetsopbygning og effektivitet i gennemførelsen af integrering af kønsaspektet; 
opfordrer til udveksling af bedste praksis på alle niveauer med andre institutioner og 
organisationer som f.eks. UN Women, Europarådet, EU's institutioner og interessenter, 
der er involveret i fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder såsom 
ligestillingsorganer, arbejdsmarkedets parter og ngo'er; tilskynder til deltagelse i andre 
internationale organisationers specifikke kapacitetsopbyggende programmer og i 
arbejdet med at få deres støtte til gennemførelse af skræddersyede programmer om 
integrering af kønsaspektet; 

29. understreger, at det også er nødvendigt at samarbejde med nationale parlamenter og 
regelmæssigt udveksle synspunkter og kontakter med henblik på at udvikle bedste 
praksis yderligere for så vidt angår fremme af integrering af kønsaspektet; henstiller, at 
der afholdes et interparlamentarisk møde om integrering af kønsaspektet;

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Integrering af kønsaspektet har fået international anerkendelse som en strategi til at opnå 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Integrering af kønsaspektet betyder i praksis at 
integrere af kønsaspektet i udarbejdelsen, udformningen, gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af politikker, regulerende foranstaltninger og udgiftsprogrammer med henblik på 
at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpe forskelsbehandling.

Integrering af kønsaspektet har to dimensioner: det kræver både integrering af kønsaspektet i 
de forskellige politikkers indhold og behandling af spørgsmålet om repræsentationen af mænd 
og kvinder inden for det pågældende politikområde. Begge dimensioner – kønsrepræsentation 
og kønsorienteret indhold – skal tages i betragtning i alle faser af den politiske 
beslutningsproces;

Selv om tal er vigtige, er det relevant også at overveje, hvordan køn vedrører indholdet af 
politiske foranstaltninger, for at få en bedre forståelse af, hvordan mænd og kvinder ville 
drage fordel af dem. En kønsorienteret politik sikrer, at alle borgeres, kvinders og mænds 
behov imødekommes ens.

Regeringspolitik og -lovgivning er traditionelt blevet betragtet som kønsneutrale instrumenter 
på den antagelse, at en offentlig politik gavner alle borgere i lige udstrækning.
Strukturelle uligheder mellem kvinder og mænd er dog stadig rodfæstet i vores samfund. Selv 
om lovgivningen behandler kvinder og mænd på lige fod, har kvinder stadig ikke lige adgang 
til og kontrol over ressourcer og aktiver. Den nuværende situation viser derfor, at 
kønsorienteret indhold i politikkerne er et afgørende element i en egentlig strategi for 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

Integrering af kønsaspektet i EU 

Ligestilling mellem kvinder og mænd er anerkendt af EU som en grundlæggende rettighed, en 
fælles værdi i EU og en nødvendig betingelse for at nå EU-målene om vækst, beskæftigelse 
og social samhørighed.

Siden 1996 har Kommissionen forpligtet sig til at følge en "tosporstilgang" for at opnå 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Denne tilgang indebærer integrering af 
kønsperspektivet i alle politikker, samtidig med at der gennemføres specifikke 
foranstaltninger for at afhjælpe, forebygge eller afhjælpe uligheder mellem mænd og kvinder. 
Begge metoder går hånd i hånd, og den ene kan ikke erstatte den anden.
I Europa-Parlamentet er Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) det 
vigtigste organ med ansvar for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering 
af kønsaspektet i alle Europa-Parlamentets politiske og lovgivningsmæssige processer. 

Praksissen med at anvende "ændringsforslag om integrering af kønsaspektet' for at integrere 
kønsaspektet i betænkningerne fra andre udvalg blev også indført i begyndelsen af den 7. 
lovgivningsperiode og finder fortsat anvendelse med succes.

Siden 2009 er der etableret et netværk af medlemmer, der er ansvarlige for integrering af 
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kønsaspektet i Europa-Parlamentets udvalg, og et yderligere netværk på personaleniveau. 
Netværket mødes regelmæssigt, og der udveksles oplysninger om igangværende sager af 
interesse for medlemmerne af netværket, og der udveksles bedste praksis. I den sidste 
valgperiode har delegationerne har desuden udpeget medlemmer med ansvar for integreringen 
af kønsaspektet.

De vigtigste konklusioner af spørgeskemaer besvaret af medlemmerne af netværket

Spørgeskemaet tog sigte på at undersøge de aktiviteter og de politiske instrumenter, der 
anvendes til integrering af kønsaspektet i alle udvalg, og var rettet til alle medlemmer af 
netværket. 

Besvarelsen af spørgeskemaet fra medlemmerne af netværket anerkender en række eksempler 
på god praksis, men også at der er visse problematiske spørgsmål vedrørende effektiviteten af 
de nuværende rammer for integrering af kønsaspektet.

Medlemmerne af netværket har generelt svaret, at der er tale om aktiviteter, hvor de 
kønsspecifikke behov blev taget i betragtning inden for deres respektive kompetenceområder, 
såsom betænkninger, ændringsforslag om ligestilling, undersøgelser og udveksling af 
synspunkter. I hvilken udstrækning disse aspekter betragtes, varierer betydeligt fra ingen 
aktivitet inden for den givne tidsfrist til angivelse af flere politiske områder, hvor 
integreringen af kønsaspektet finder anvendelse eller endog betragtes som et standardelement. 
Et flertal af medlemmerne angiver fremtidige temaer, hvor der tages hensyn til kønsaspektet i 
forskellige foranstaltninger, der er truffet af udvalget, såsom betænkninger (herunder 
gennemførelsesbetænkninger), høringer, undersøgelser, budgetprocedure, årlig 
dechargeprocedure.

For så vidt angår handlingsplanen om ligestilling mellem mænd og kvinder, som indeholder 
kortsigtede og langsigtede mål for udvalget, har det store flertal af udvalgene hverken drøftet 
eller vedtaget en handlingsplan. Et udvalg og et underudvalg har indtil nu vedtaget en 
handlingsplan om ligestilling mellem mænd og kvinder, og nogle få andre drøfter 
muligheden. 

Flere af netværkets medlemmer understregede, at selv uden en handlingsplan fremmes og 
respekteres integrering af kønsaspektet i deres udvalgs arbejde, som eksempel kan nævnes 
ligevægt mellem mænd og kvinder, kontakten med interessenter og vedtagelse af 
ændringsforslag om integrering af kønsaspektet. Statistikker og uddannelse blev nævnt som 
foranstaltninger, der støtter gennemførelsen af en handlingsplan for integrering af 
kønsaspektet.

Adskillige udvalg nævner, at der er flere medlemmer, som arbejder med integrering af 
kønsaspektet, herunder medlemmer, som også er medlemmer af FEMM-udvalget, mens andre 
påpegede, at det kun er netværkets medlemmer, som er ansvarlige for kønsaspektet, og et 
udvalg har udarbejdet en tjekliste for integrering af kønsaspektet. For så vidt angår personale 
har kun nogle få udvalg angivet, at udvalgets ansatte er blevet uddannet i emnet eller har 
været aktive inden for integrering af kønsaspektet.

Som svar på spørgsmålet om regelmæssig udveksling og formidling af oplysninger om 
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integrering af kønsaspektet til medlemmer fremhævede medarbejdere, at oplysninger ofte 
ikke bliver leveret. Med hensyn til værktøjer til bedre fremme af integrering af kønsaspektet i 
Europa-Parlamentet understreger alle medlemmer af netværket brugen af kønsopdelte 
statistikker og kønsspecifikke konsekvensanalyser som vigtige værktøjer. Anvendelsen af 
disse værktøjer varierer betydeligt mellem udvalgene fra meget lav til høj. Kønsspecifikke 
konsekvensanalyser blev især fremhævet som et redskab, der kan hjælpe med at udarbejde og 
gennemføre politikker, der kan imødegå de udfordringer, som EU-borgere ofte står over for i 
hverdagen, navnlig vedrørende kvinders behov og problemer, og at de kunne indgå i en mere 
generel vurdering af, hvordan et udkast til retsakt påvirker grundlæggende rettigheder.

For så vidt angår praksissen med ændringsforslag om integrering af kønsaspektet anses den 
for at være god, men der efterlyses forbedringer: Proceduren skal indarbejdes i 
forretningsordenen og samarbejdet mellem FEMM-udvalget med medlemmet af netværket for 
integrering af kønsaspektet i det pågældende udvalg skal styrkes, bl.a. i den fase, hvor 
ændringsforslagene udarbejdes. Udsagnet "et kønsperspektiv blev indarbejdet på alle niveauer 
af budgetproceduren" rangerede meget lavt i alle modtagne svar.

Endelig hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt udvalget har anmodet om en holdning eller 
støtte fra andre udvalg eller organer med henblik på at gennemføre en mere kønsafbalanceret 
analyse eller afgørelse, er svarene generelt negative i referenceperioden. 
 
Struktur og interinstitutionelle forbindelser

Europa-Parlamentet har gradvist opbygget en struktur for integrering af kønsaspektet. 
Vurderingen af arbejdet i hvert enkelt organ er positivt, men det overordnede billede 
forekommer fragmenteret og en mangel på interaktion synes at underminere systemets 
effektivitet.
Den rapporterende medlemsstat foreslog i den forbindelse en række foranstaltninger, der 
sigter mod at styrke og at gøre den nuværende struktur for integrering af kønsaspektet mere 
effektivt, herunder etableringen af et solidt interinstitutionelt netværk: 

 et øget samarbejde med nationale parlamenter for at etablere regelmæssige 
udvekslinger af synspunkter og kontakter med henblik på at udvikle bedste praksis 
yderligere for så vidt angår fremme af integrering af kønsaspektet

 et stabilt forhold mellem Europa-Parlamentets Gruppe på Højt Plan om Ligestilling og 
Mangfoldighed

 et roterende formandskab for netværket for integrering af kønsaspektet 
 etablering af et struktureret samarbejde med andre institutionelle partnere såsom 

Kommissionen og EIGE
 Kommissionens udarbejdelse af en passende ramme for etablering af en integrering af 

kønsaspektet
 en permanent ordfører for integrering af kønsaspektet for at sikre et stabilt samarbejde 

mellem Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og netværket for 
integrering af kønsaspektet 

 øget indflydelse til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling vedrørende 
kønsrelaterede aspekter af budgettet (kønsbudgettering). 
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Forslag til et integreret system

                               Rapporteringsaktiviteter     
                          
                                  

Uddannelse

GD Personale  

EIGE

Netværk for 
integrering af 
kønsaspektet

FEMM-udvalget 
(+ permanent 
ordfører for 
integrering af 
kønsaspektet)

Europa-Kommissionens 
Gruppe på Højt Plan 
Europa-Kommissionen
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n

Europarådet,
UN Women, EU-
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andre relevante 
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