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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete
(2015/2230(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna,

– med beaktande av den allmänna förklaringen från 1948 om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor,

– med beaktande av deklarationen och handlingsplanen från Peking, som antogs vid den 
fjärde kvinnokonferensen den 15 september 1995, de slutdokument som senare antogs 
vid FN:s extra sessioner Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) och Peking +15 (2010) 
och slutdokumentet från översynskonferensen Peking +20,

– med beaktande av artikel 3 i Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, där ”genus” definieras som de 
socialt konstruerade roller, beteenden, aktiviteter och attribut som ett givet samhälle 
betraktar som tillämpliga på kvinnor respektive män,

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som 
Europeiska rådet antog i mars 2011,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2010 Ett förstärkt 
engagemang för jämställdhet: Kvinnostadga (COM(2010)0078), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 Strategi för 
jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument Strategic engagement for gender 
equality 2016-2019 (SWD(2015)0278),

– med beaktande av Europarådets jämställdhetsstrategi för 2014–2017,

– med beaktande av Europeiska jämställdhetsinstitutets studie Advancing women in 
political decision-making – Way forward, som offentliggjordes under 2015,
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– med beaktande av sina resolutioner av den 10 februari 2010 om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i Europeiska unionen – 20091, av den 8 mars 2011 om jämställdhet 
mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 20102, av den 13 mars 2012 om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 20113, samt av den 
10 mars 2015 om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 20134,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2003 om integrering av 
ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet5,

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om integrering av 
ett jämställdhetsperspektiv i utskottens verksamhet6,

– med beaktande av sin resolution av den 22 april 2009 om integreringen av 
ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas arbete7,

– med beaktande av sin resolution av den 7 maj 2009 om jämställdhetsperspektivet i 
EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad8,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2015 om EU:s strategi för jämställdhet 
efter 20159,

– med beaktande av studien 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, som Europaparlamentets utredningsavdelning C offentliggjorde under 2014,

– med beaktande av studien Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the 
European Parliament, som Europaparlamentets utredningsavdelning C offentliggjorde 
under 2014,

– med beaktande av studien The EU Budget for Gender Equality, som 
Europaparlamentets utredningsavdelning D offentliggjorde under 2015,

– med beaktande av meddelandet Guidance on the development of gender equality and 
the empowerment of women policies, som UN Women offentliggjorde i maj 2014,

– med beaktande av dokumentet Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?, 
som European Policy Institutes Network offentliggjorde under 2014,

– med beaktande av årsrapporten för 2014 om personalresurser, som offentliggjorts av 
Europaparlamentets generaldirektorat för personal,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

1 EUT C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
2 EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 65.
3 EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 1.
4 Antagna texter, P8_TA(2015)0050.
5 EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
6 EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 225.
7 EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 18.
8 EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 32.
9 Antagna texter, P8_TA(2015)0218.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A8-0000/2016), och av följande skäl:

A. I artikel 8 i EUF-fördraget fastställs jämställdhetintegrering som en övergripande 
princip, och i artikel 2 i EU-fördraget anges jämställdhetsprincipen som ett av unionens 
värden. 

B. Stadgan om de grundläggande rättigheterna innehåller specifika bestämmelser om den 
övergripande jämställdhetsprincipen, och i artikel 6 i EU-fördraget slås det fast att 
stadgan har samma rättsliga värde som fördragen.

C. Uppnåendet av jämställdhet är av central betydelse för skyddet av de mänskliga 
rättigheterna, en välfungerande demokrati, respekten för rättstatsprincipen och 
ekonomisk tillväxt och hållbarhet. 

D. Jämställdhetsarbetet i EU håller på att stagnera och om det fortsätter i denna takt så 
kommer jämställdhet inte att uppnås än på länge.

E. I sitt arbetsdokument om ett strategiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019 åtog 
sig kommissionen att fortsätta sitt arbete för jämställdhetsintegrering, bland annat 
genom utvärderingar och övervakning. 

F. Jämställdhetsintegrering innebär att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla aspekter 
av EU:s arbete – utarbetande, utformning, genomförande, övervakning och utvärdering 
av politiska åtgärder, lagstiftningsåtgärder och finansieringsprogram – i syfte att uppnå 
jämställdhet1.

G. Jämställdhetsintegreringen bör fungera som ett proaktivt och reaktivt verktyg för att 
uppnå jämställdhet. 

H. Jämställdhetsintegrering är inte något policymål i sig, utan ett viktigt sätt att uppnå 
jämställdhet, alltid i kombination med andra specifika jämställdhetsfrämjande åtgärder 
och insatser.

I. En av det ansvariga utskottets behörigheter är att bidra till tillämpningen och 
vidareutvecklingen av jämställdhetsintegrering inom alla politikområden. 

J. Det ansvariga utskottet har sedan den förra valperioden utvecklat en praxis som går ut 
på att ge fokuserade bidrag till andra utskotts betänkanden genom s.k. ”ändringsförslag 
om jämställdhetsintegrering”. Enligt en studie från 20142 har 85 procent av alla 
ändringsförslag om jämställdhetsintegrering som lades fram mellan juli 2011 och 
februari 2013 inlemmats i de slutliga betänkanden som antagits av de ansvariga 
utskotten.

K. Till följd av resolutionen om jämställdhetsintegrering från 2003 utser nu varje utskott en 
av sina ledamöter till ansvarig för jämställdhetsintegrering, vilka tillsammans utgör 
”nätverket för jämställdhetsintegrering”. I senare resolutioner om denna fråga har det 

1 SWD(2015)0278.
2 Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament, Europaparlamentets 
utredningsavdelning C.
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begärts att detta nätverk ständigt utvecklas och att det inrättas ett liknande nätverk inom 
de interparlamentariska delegationerna. Detta nätverk stöds av ett nätverk på 
personalnivå i utskottssekretariaten.

L. Nätverkets medlemmar fyllde i ett frågeformulär för att bedöma läget i fråga om 
jämställdhetsintegreringen inom sina respektive politikområden.

M. Den fleråriga budgetramen åtföljs av en gemensam förklaring från de tre institutionerna, 
som enats om att ”det årliga budgetförfarandet för den fleråriga budgetramen 2014–
2020 på lämpligt sätt ska ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet och beakta hur 
unionens övergripande budgetram bidrar till ökad jämställdhet (och säkerställer 
jämställdhetsintegrering)”.

N. Europeiska jämställdhetsinstitutet inrättades för att bidra till och stärka 
jämställdhetsarbetet, inbegripet jämställdhetsintegreringen av all EU-politik och den 
därav följande nationella politiken. Detta institut har tagit fram en plattform för 
jämställdhetsintegrering och en jämställdhetsordlista och jämställdhetsuppslagsbok för 
att hjälpa beslutsfattarna, EU-institutionernas personal och förvaltningarna att 
jämställdhetsintegrera sitt arbete.

O. Jämställdhetsintegrering innebär både att integrera ett jämställdhetsperspektiv i olika 
politiska åtgärder och att arbeta med frågan om kvinnors och mäns representation inom 
givna politikområden. Båda dessa aspekter måste beaktas i alla etapper av 
beslutsfattandet.

P. All intern och extern EU-politik bör utformas så att den gynnar flickor och pojkar, 
kvinnor och män och alla andra könsidentiteter i samma grad.

Q. Ett jämställdhetsmedvetet parlament har en viktig roll att spela när det gäller att komma 
till rätta med obalanser mellan könen, bidra till ett jämlikt deltagande av kvinnor och 
män och skapa förutsättningar för utvecklingen av en jämställdhetspolitisk ram.

R. Det anslås inte tillräckliga ekonomiska medel eller personal för att säkerställa att 
jämställdhetsintegreringen av parlamentets arbete verkligen går framåt. 

S. Det är absolut nödvändigt med en systematisk och regelbunden insamling av 
könsuppdelad information och statistik för att man ska kunna analysera framstegen i 
jämställdhetsarbetet.

T. Det finns fortfarande bara ett fåtal kvinnor på toppositioner i parlamentet. Dessutom 
finns det en tydlig skillnad i hur stort inflytande över lagstiftningen som utskott som 
leds av kvinnor respektive män har, och de mest inflytelserika ledande posterna 
domineras fortfarande av män.

U. I sin resolution från 2007 om jämställdhetsintegrering begärde parlamentet att det 
vartannat år skulle göras en bedömning av jämställdhetsintegreringen av parlamentets 
arbete.
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Allmän bedömning av den befintliga institutionella ramen 

1. Europaparlamentet anser att man för att jämställdhetsintegrera en politisk process bör 
beakta två olika aspekter: de politiska åtgärdernas innehåll och könsfördelningen inom 
administrationen och i beslutsfattandet.

2. Europaparlamentet konstaterar att det inom parlamentets organisationsstruktur finns 
olika organ som ansvarar för att utveckla och genomföra jämställdhetsintegrering på 
såväl politisk nivå som arbetslivsnivå:

– högnivågruppen för jämställdhet och mångfald, som ansvarar för att främja 
fullständig jämställdhet inom alla delar av arbetet i parlamentets sekretariat,

– det utskott som ansvarar för specifika åtgärder för jämställdhetsintegrering av 
arbetet i de övriga utskotten och delegationerna,

– nätverket för jämställdhetsintegrering,

– de tjänsteenheter som ansvarar för uppnåendet av en jämn könsfördelning på alla 
poster i organisationsplanen. 

3. Europaparlamentet beklagar att verksamheterna inom dessa olika 
jämställdhetsintegreringsansvariga organ inte samordnas eller integreras inom 
parlamentet eller med andra institutioner (det finns inte någon interinstitutionell 
samarbetsmekanism för jämställdhetsintegrering). Parlamentet åtar sig att upprätta ett 
faktiskt samarbete mellan alla parter inom denna institutionella ram, baserat på 
specifika mekanismer såsom övervakning och återkoppling om resultat.

4. Europaparlamentet upprepar sitt löfte att regelbundet anta och genomföra en policyplan 
för jämställdhetsintegrering inom parlamentet, med det övergripande målet att främja 
jämställdhet genom en effektiv jämställdhetsintegrering av politikområden och 
verksamheter, inbegripet beslutsstrukturerna och administrationen. 

5. Europaparlamentet efterlyser en fortlöpande utveckling av nätverket för 
jämställdhetsintegrering, så att det kommer att representera både utskotten och de 
interparlamentariska delegationerna, och dess fulla delaktighet i en regelbunden 
övervakning av läget i fråga om jämställdhetsintegreringen inom de olika 
politikområdena.

6. Europaparlamentet understryker att det i den ovannämnda studien från 2014 om denna 
fråga anges att det effektivaste sättet att jämställdhetsintegrera den politiska processen 
har varit att använda sig av förfaranden som inbegriper samarbete med andra utskott. 
Parlamentet framhåller att de övriga utskotten måste stödja arbetet med 
jämställdhetsintegrering och tillämpa det i sina verksamheter.

7. Europaparlamentet uppmanar de ansvariga tjänsteenheterna att fortsätta att arbeta med 
specifika åtgärder för att göra det lättare att förena arbete och privatliv. Det är beklagligt 
att majoriteten av parlamentets kvinnliga personal tillhör tjänstekategorin assistent 
(AST). Det bör på basis av könsuppdelade uppgifter genomföras en årlig analys av 
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jämställdheten inom parlamentet på alla nivåer av personalen och de politiska organen, 
inbegripet ledamöternas assistenter, och denna bör offentliggöras.

8. Europaparlamentet finner det beklagligt att de mål för en jämn könsfördelning på högre 
chefs- och mellanchefsnivå som presidiet antog 2006 (Kaufmannrapporten) inte 
uppnåddes till tidsfristen 2009 och fortfarande inte har uppnåtts. Parlamentet konstaterar 
att dessa mål senare har bekräftats av högnivågruppen för jämställdhet och mångfald för 
de kommande åren. 

9. Europaparlamentet noterar att högnivågruppen för jämställdhet och mångfald ansvarar 
för att anta en handlingsplan för främjandet av jämställdhet och mångfald i parlamentet 
och för dess genomförande. Parlamentet uppmanar högnivågruppen att, med stöd av de 
behöriga tjänsteenheterna, lägga fram en omfattande färdplan för jämställdhet, med 
uppgifter om hur man ska kunna öka kvinnornas representation på poster som 
mellanchefer och högre chefer till 40 procent senast 2020.

10. Europaparlamentet uppmanar de politiska grupperna att överväga att föreslå både en 
kvinna och en man till varje ordförandepost inom utskotten och grupperna.

Verktyg för jämställdhetsintegrering

11. Europaparlamentet betonar att ändringsförslag om jämställdhetsintegrering har visat sig 
vara mer effektiva än yttranden eftersom de är mer koncisa, kan läggas fram snabbare 
och avser centrala, specifika och avgränsade frågor. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till det ansvariga utskottet om att införa praxisen med ändringsförslag om 
jämställdhetsintegrering i arbetsordningen, så att den specifika roll som utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet har i fråga om jämställdhetsintegrering beaktas 
som en övergripande princip.

12. Europaparlamentet beklagar att det trots den till den fleråriga budgetramen bifogade 
interinstitutionella förklaringen om jämställdhetsintegrering hittills inte vidtagits några 
åtgärder för jämställdhetsbudgetering. Parlamentet understryker i detta sammanhang att 
det är nödvändigt att noga övervaka hur principerna i den gemensamma förklaringen 
har tillämpats inom de årliga budgetförfarandena, och begär att det ansvariga utskottet 
får en formell roll i översynen av den fleråriga budgetramen. 

13. Europaparlamentet betonar att jämställdhetsbudgetering är ett av de verktyg som 
beslutsfattarna använder sig av för att minska klyftorna mellan könen. Parlamentet 
beklagar att jämställdhetsbudgeteringen har avslöjat att jämställdhetsintegreringen inte 
ens närapå sker inom alla politikområden, alla nivåer och alla etapper av 
beslutsfattandet.

14. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har utfäst sig att fortsätta med sin 
jämställdhetsintegrering genom att inbegripa jämställdhetsaspekter i sina 
konsekvensbedömningar och utvärderingar i enlighet med principerna för bättre 
lagstiftning och att den överväger att under 2017 avge en rapport om arbetet med 
jämställdhetsintegrering i kommissionen. 
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15. Europaparlamentet bekräftar behovet av tillräckliga anslag av resurser även på 
parlamentsnivå för att man ska kunna genomföra konsekvensbedömningar ur ett 
jämställdhetsperspektiv och könsuppdelade analyser.

16. Europaparlamentet uppmanar Europeiska jämställdhetsinstitutet att regelbundet skicka 
ut information till varje utskott i syfte att framhålla jämställdhetsperspektivet inom 
respektive politikområde samt att tillgängliggöra de uppgifter och verktyg som det tagit 
fram, till exempel plattformen för jämställdhetsintegrering, som ett led i ett bredare 
arbete för kapacitetsuppbyggnad som riktar sig även till personalen och ledamöternas 
assistenter.

17. Europaparlamentet framhåller vikten och de positiva effekterna av att använda ett 
könsneutralt språk i sin verksamhet. Parlamentet upprepar sitt stöd till presidiets 
riktlinjer för ett könsneutralt språk och för en kontinuerlig uppdatering av dessa, också 
på grundval av de verktyg som utvecklats på interinstitutionell nivå.

18. Europaparlamentet konstaterar att det i svaren på frågeformuläret lyftes fram specifika 
verktyg som effektiva för jämställdhetsintegreringen av utskottens arbete, bland annat

– spridning av centrala dokument och inbegripande av jämställdhetsfrågor i 
kravspecifikationerna för studier som beställs,

– fokus på användningen av specifik terminologi och specifika definitioner 
avseende jämställdhetsfrågor,

– främjande av för- och efterhandsbedömningar av lagstiftningsförslag rörande 
framtida avtal,

– fortbildning och informationsinsatser för ledamöter, personal, politiska rådgivare 
och ledamotsassistenter.

19. Europaparlamentet stöder helhjärtat framtagandet av målriktad och regelbunden 
fortbildning i jämställdhetsintegrering som förses med adekvata resurser och 
skräddarsys efter de specifika behoven inom parlamentet.

Jämställdhetsintegrering av utskottens arbete 

20. Europaparlamentet begär åter att åtagandet om halvårsvisa betänkanden om 
jämställdhetsintegreringen av parlamentets arbete fullgörs. Parlamentet är medvetet om 
betydelsen av nätverket för jämställdhetsintegrering för arbetet med att bedöma läget i 
fråga om jämställdhetsintegreringen inom respektive politikområde, och 
rekommenderar att det frågeformulär som ligger till grund för de ovannämnda 
betänkandena blir en metod för en årlig övervakning.

21. Europaparlamentet konstaterar att nätverkets medlemmar i sina svar på frågeformuläret 
generellt sett svarat att könsspecifika behov beaktades inom deras specifika 
politikområde inom ramen för olika uppgifter såsom betänkanden, ändringsförslag om 
jämställdhetsintegrering, studier, utfrågningar, tjänsteresor och diskussioner.
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22. Europaparlamentet beklagar att en stor majoritet av utskotten inte hade vare sig antagit 
eller diskuterat någon handlingsplan för jämställdhet inom sitt arbete. Parlamentet 
uppmuntrar nätverket för jämställdhetsintegrering att anta en allmän handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och att införa instrument för uppföljning och övervakning. 

23. Europaparlamentet framhåller vikten av att omsorgsfullt bedöma hur nätverket för 
jämställdhetsintegrering fungerar och identifiera sätt att göra nätverkets medlemmar 
mer delaktiga och medvetna. Parlamentet rekommenderar att medlemmarna i nätverket 
för jämställdhetsintegrering i största möjliga utsträckning även ska vara ledamöter i 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom förespråkar parlamentet 
regelbundna kontakter och utbyten mellan det ansvariga utskottet och nätverket.

24. Europaparlamentet rekommenderar att det ansvariga utskottet fungerar som 
medordförande för nätverket för jämställdhetsintegrering tillsammans med en annan 
medlem av nätverket, som utses på roterande basis från de olika utskotten, som en 
signal om att jämställdhetsintegrering berör samtliga utskott.

25. Europaparlamentet anser att en ständig föredragande för jämställdhetsintegrering skulle 
stärka den befintliga strukturen, ge stabilitet åt samarbetet mellan nätverket för 
jämställdhetsintegrering och det ansvariga utskottet och skapa permanenta förbindelser 
med parlamentets övriga organ för jämställdhetsintegrering.

Interinstitutionellt samarbete till stöd för jämställdhetsintegrering

26. Europaparlamentet anser att starkare interinstitutionella förbindelser skulle förbättra 
könsfördelningen inom EU:s beslutsfattande. Parlamentet konstaterar att det fortfarande 
inte har upprättats något strukturerat samarbete för jämställdhetsintegrering med andra 
institutionella partner såsom kommissionen eller Europeiska jämställdhetsinstitutet. 
Kommissionen uppmanas att föreslå en lämplig ram för upprättandet av ett 
interinstitutionellt samarbete för jämställdhetsintegrering som även inbegriper andra 
berörda parter på detta område.

27. Europaparlamentet rekommenderar att Europeiska ombudsmannen varje år förser 
parlamentets högnivågrupp för jämställdhet och mångfald med uppgifter avseende 
klagomål om jämställdhetsrelaterade administrativa missförhållanden i parlamentet, 
med vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets beslut om regler och allmänna villkor 
för ombudsmannens ämbetsutövning.

28. Europaparlamentet anser att utbyte av bästa praxis med andra organisationer skulle 
stärka parlamentets kapacitetsuppbyggnad och effektivitet vad gäller 
jämställdhetsintegrering. Parlamentet begär att det på alla nivåer ordnas utbyten av 
bästa praxis med andra institutioner och organisationer såsom UN Women, 
Europarådet, EU-institutionerna och andra parter som arbetar med jämställdhetsfrågor, 
till exempel jämställdhetsorgan, arbetsmarknadsparterna och icke-statliga 
organisationer. Parlamentet uppmuntrar till deltagande i andra internationella 
organisationers specifika program för kapacitetsuppbyggnad och i arbetet med att få 
deras stöd för anordnandet av skräddarsydda program för jämställdhetsintegrering. 

29. Europaparlamentet framhåller att man även måste samarbeta med de nationella 
parlamenten för att upprätta regelbundna diskussioner och kontakter med målet att 
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ytterligare utveckla bästa praxis i fråga om ökad jämställdhetsintegrering. Parlamentet 
rekommenderar att man anordnar ett interparlamentariskt möte om 
jämställdhetsintegrering.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.
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MOTIVERING

Jämställdhetsintegrering har fått internationellt erkännande som en strategi för att uppnå 
jämställdhet. Jämställdhetsintegrering innebär i praktiken att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i utarbetandet, utformningen, genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av politiska åtgärder, lagstiftningsåtgärder och finansieringsprogram i syfte att 
uppnå jämställdhet och motverka diskriminering.

Det finns två dimensioner av jämställdhetsintegreringen: Den kräver dels att man integrerar 
ett jämställdhetsperspektiv i de olika politiska åtgärdernas innehåll, dels att man tar itu med 
frågan om kvinnors och mäns representation inom givna politikområden. Båda dessa aspekter 
– könsfördelningen och ett jämställdhetsintegrerat innehåll – måste beaktas i alla etapper av 
beslutsfattandet.

Även om det är viktigt med siffror är det också relevant att se till de politiska åtgärdernas 
innehåll ur ett könsperspektiv, för att på ett bättre sätt förstå hur kvinnor respektive män 
skulle gynnas av dem. Inom en jämställdhetsintegrerad politik behandlas alla medborgares – 
kvinnors och mäns – behov lika.

Traditionellt sett har den offentliga politiken och lagstiftningen betraktats som könsneutrala 
instrument på grundval av antagandet att den offentliga politiken gynnar alla personer ur 
allmänheten lika. Det finns dock inrotad strukturell ojämställdhet kvar i vårt samhälle. 
Kvinnor och män behandlas visserligen lika i lagen, men kvinnor har fortfarande inte lika 
tillgång till eller kontroll över resurserna och tillgångarna. Den rådande situationen visar 
därför att ett jämställdhetsintegrerat innehåll i de politiska åtgärderna är av avgörande 
betydelse för en välfungerande jämställdhetsstrategi.

Jämställdhetsintegrering i EU 

Jämställdhet erkänns av EU som en grundläggande rättighet, ett gemensamt värde för EU och 
en förutsättning för uppnåendet av EU:s mål för tillväxt, sysselsättning och social 
sammanhållning.

Kommissionen har sedan 1996 ett dubbelt tillvägagångssätt för att uppnå jämställdhet. Det 
går ut på jämställdhetsintegrering av all politik samt specifika åtgärder för att undanröja, 
motverka eller åtgärda bristande jämställdhet. Dessa båda metoder går hand i hand och den 
ena kan inte ersätta den andra.

Inom Europaparlamentet utgör utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
(FEMM-utskottet) det huvudsakliga organ som ansvarar för att främja jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering av all parlamentets politik och alla lagstiftningsförfaranden. 

Användningen av ”ändringsförslag om jämställdhetsintegrering” för att inlemma ett 
jämställdhetsperspektiv i alla betänkanden från andra utskott infördes också i början av 
sjunde valperioden och används fortfarande med framgång.

Sedan 2009 finns det ett nätverk för utskottens jämställdhetsintegreringsansvariga ledamöter 
samt ytterligare ett nätverk på personalnivå. Nätverket sammanträder regelbundet och utbyter 
information om pågående ärenden av intresse för nätverkets medlemmar, liksom bästa praxis. 
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Under den senaste valperioden har även delegationerna utsett ledamöter som ansvarar för 
jämställdhetsintegreringen.

Huvudsakliga slutsatser från det frågeformulär som nätverkets medlemmar besvarat

Frågeformuläret syftade till att granska de verksamheter och politiska instrument som 
används för jämställdhetsintegrering i de olika utskotten och riktade sig till alla medlemmar i 
nätverket. 

Medlemmarna i nätverket för jämställdhetsintegrering pekade i sina svar på viss god praxis 
men också på några problematiska frågor rörande effektiviteten hos den befintliga ramen för 
jämställdhetsintegrering.

Nätverkets medlemmar svarade generellt sett att det inom deras respektive 
behörighetsområden finns verksamheter där könsspecifika behov beaktas, till exempel 
betänkanden, ändringsförslag om jämställdhetsintegrering, studier och diskussioner. I vilken 
utsträckning dessa aspekter beaktats varierar dock avsevärt, från vissa politikområden där det 
inte skett alls under den givna tidsperioden till andra där jämställdhetsintegrering tillämpas 
eller till och med betraktas som standard. En majoritet av medlemmarna pekade på framtida 
frågor där jämställdhetsaspekten beaktas inom olika åtgärder från utskottets sida, till exempel 
betänkanden (inbegripet genomförandebetänkanden), utfrågningar, studier, budgetförfarandet, 
det årliga ansvarsfrihetsförfarandet.

Vad gäller handlingsplanen för jämställdhet, som innehåller kortsiktiga och långsiktiga mål 
för utskottet, har den stora majoriteten av utskotten tyvärr inte vare sig antagit eller diskuterat 
någon handlingsplan. Hittills har ett utskott och ett underutskott har antagit en handlingsplan 
för jämställdhet, och några få andra diskuterar möjligheten att göra det. 

Flera av nätverkets medlemmar underströk dock att jämställdhetsintegreringen främjas och 
respekteras i deras utskott trots att det saknades en handlingsplan, och angav en jämn 
könsfördelning som exempel, liksom kontakter med berörda parter och antagandet av 
ändringsförslag om jämställdhetsintegrering. Statistik och fortbildning nämndes som 
verksamheter till stöd för genomförandet av en handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

Flera utskott nämnde att flera olika ledamöter arbetade med jämställdhetsintegrering, 
däribland ledamöter som också var ledamöter i FEMM-utskottet, medan andra uppgav att 
enbart de ledamöter som ingick i nätverket ansvarade för jämställdhetsintegreringen, och ett 
utskott hade upprättat en checklista för jämställdhetsintegrering. Vad gäller personalen 
uppgav endast ett fåtal utskott att utskottspersonalen hade fått fortbildning i frågan eller hade 
arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering.

Av svaren på frågan om regelbundet utbyte och spridning av information om 
jämställdhetsintegrering till ledamöterna och personalen framgick det att sådan information 
ofta inte spreds. När det gäller verktyg för ett bättre främjande av jämställdhetsintegrering 
inom Europaparlamentet framhöll alla nätverkets medlemmar fortbildning, könsuppdelade 
uppgifter och konsekvensbedömningar ur ett jämställdhetsperspektiv som viktiga verktyg. 
Den utsträckning i vilken dessa verktyg används varierar avsevärt mellan utskotten, från 
mycket liten till hög. Konsekvensbedömningar ur ett jämställdhetsperspektiv lyftes särskilt 
fram som ett verktyg som skulle kunna bidra till att ta fram och tillämpa strategier för att 
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bemöta de utmaningar som EU-invånarna ofta ställs inför i sin vardag, särskilt sett till 
kvinnors behov och svårigheter. Dessa konsekvensbedömningar uppgavs kunna utgöra en del 
av en mer allmän bedömning av hur ett lagstiftningsförslag påverkar grundläggande 
rättigheter.

Ändringsförslag om jämställdhetsintegrering betraktades som en god praxis, men 
förbättringar efterlystes: förfarandet måste inlemmas i arbetsordningen och samarbetet mellan 
FEMM-utskottet och ledamoten med ansvar för jämställdhetsintegrering i det specifika 
utskottet måste stärkas, inbegripet i samband med att ändringsförslagen utformas. Vad gäller 
frågan om jämställdhetsintegrering på alla nivåer av budgetförfarandet uppgavs mycket låga 
nivåer i alla mottagna svar.

Slutligen var svaren generellt sett nekande i fråga om huruvida utskottet hade begärt råd eller 
stöd från andra utskott eller organ i syfte att genomföra en mer jämställd analys eller fatta ett 
mer jämställt beslut under referensperioden. 
 
Struktur och interinstitutionella förbindelser

Europaparlamentet har gradvis byggt upp en struktur för jämställdhetsintegrering. Varje 
enskilt organ bedöms utföra ett gott arbete, men den övergripande bilden är fragmenterad och 
bristen på interaktion verkar undergräva systemets effektivitet.

I detta sammanhang föreslog föredraganden en rad åtgärder för att stärka och effektivisera den 
befintliga strukturen för jämställdhetsintegrering och göra den mer verksam, bland annat 
inrättandet av ett gediget interinstitutionellt nätverk: 

– förstärkt samarbete med de nationella parlamenten, i syfte att upprätta regelbundna 
diskussioner och kontakter med målet att vidareutveckla bästa praxis för ökad 
jämställdhetsintegrering,

– stabila förbindelser mellan Europaparlamentets högnivågrupp för jämställdhet och 
mångfald,

– ett roterande medordförandeskap inom nätverket för jämställdhetsintegrering,
– upprättande av ett strukturerat samarbete med andra institutionella partner, till exempel 

kommissionen och Europeiska jämställdhetsinstitutet,
– framtagande, från kommissionens sida, av en lämplig ram för införande av 

jämställdhetsintegrering,
– en ständig föredragande för jämställdhetsintegrering, som en garanti för ett stabilt 

samarbete mellan utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet och nätverket för 
jämställdhetsintegrering,

– ökat inflytande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet över de 
jämställdhetsrelaterade aspekterna av budgeten (jämställdhetsbudgetering). 
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