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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende værdi, der er 
nedfældet i traktaterne, og at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) på en 
enestående måde bidrager til at fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder i EU;

B. der henviser til, at forskelsbehandling på grund af køn og kønsidentitet ofte overlapper 
med forskelsbehandling af andre grunde, f.eks. race, farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold 
til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering, 
og således udløser dobbelt eller flerdobbelt forskelsbehandling; der henviser til, at et 
horisontalt intersektionelt perspektiv er afgørende for at beskytte de grundlæggende 
rettigheder for alle;

C. der henviser til, at FRA gennemfører sit mandat ved løbende at udvikle sin 
forskningskapacitet, yde ekspertrådgivning og øge bevidstheden om forskellige 
spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene;

D. der henviser til, at kønsopdelte og kønssensitive data af sammenlignelig art er afgørende 
for at afspejle det fulde omfang af kønsbaseret vold, gøre uligheder synlige og skabe 
målrettede politikker; der henviser til, at der stadig mangler kønsopdelte og 
kønssensitive data på forskellige områder af EU's og medlemsstaternes politikker; der 
henviser til, at FRA's undersøgelser og dataanalyse arbejder på at udfylde disse 
videnshuller;

E. der henviser til, at FRA også øger sin rolle i operationelle aktiviteter ved at levere 
information, bistand og rådgivning om spørgsmål vedrørende grundlæggende 
rettigheder i "hotspots" på migrationsområdet, hvor usikre levevilkår kan føre til 
vanskeligheder med at få adgang til sundhedspleje for kvinder og piger, navnlig i 
forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og hvor der er en 
betydelig risiko for seksuel og kønsbaseret vold, ved at tilrettelægge kurser og ved at 
samarbejde med andre relevante ansvarlige myndigheder og agenturer, såsom Det 
Europæiske Asylstøttekontor (EASO); der henviser til, at FRA og Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) har opnået meget gode 
resultater med samarbejde inden for forskning, kommunikation og netværkssamarbejde 
med henblik på at fremme menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene;

F. der henviser til, at seksuelle og reproduktive rettigheder er menneskerettigheder, og at 
krænkelse af disse rettigheder udgør krænkelse af kvinders og pigers ret til lighed, ikke-
forskelsbehandling, værdighed og sundhed og ret til ikke at blive udsat for 
umenneskelig eller nedværdigende behandling; der henviser til, at vi for nylig har 
oplevet en synlig tilbagegang på europæisk plan i ligestilling mellem kønnene og 
kvinders rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og i 
stigende grad begrænset adgang til sundhedspleje; der henviser til, at adgang til 
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forebyggende sundhedsydelser og retten til at modtage lægehjælp på de betingelser, der 
er fastsat ved medlemsstaternes lovgivning og praksis, er fastsat i artikel 35 i EU's 
Charter om Grundlæggende Rettigheder; der henviser til, at FRA i samarbejde med 
EIGE, har ydet værdifulde bidrag til beskyttelsen af disse rettigheder;

G. der henviser til, at FRA's analyse af indvirkningerne af covid-19 på de grundlæggende 
rettigheder og foranstaltninger til at begrænse dem har blotlagt virussets 
uforholdsmæssige indvirkning på kvinder, navnlig kvinder i en sårbar situation, såsom 
ofre for kønsbaseret vold, kvinder i vigtige sektorer, kvinder, der er truet af fattigdom, 
og kvinder, der er udsat for flere former for forskelsbehandling;

H. der henviser til, at oprettelsen af en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem 
kønnene, som Parlamentet allerede har anmodet om, vil give mulighed for et 
omfattende samarbejde med FRA om ligestillingsrelaterede spørgsmål og yderligere 
styrke beskyttelsen af kvinders rettigheder og ligestilling i Den Europæiske Union;

1. mener, at FRA's nuværende mandat er relevant, svarer til EU's behov og har en 
betydelig EU-merværdi; påskønner kvaliteten af FRA's resultater, dets effektivitet og 
dets indvirkning på EU-plan og opfordrer det til at fremme kønsmainstreaming og 
kønsbudgettering i sit arbejde i overensstemmelse med prioriteterne i den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027;

2. anmoder Rådet om at medtage et krav om kønsbalance i de organer, der er oprettet ved 
forordning (EF) nr. 168/2007, når det ændrer de relevante bestemmelser under den 
nuværende reform, og om at kræve, at mindst ét af medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg har relevant ekspertise inden for ligestilling mellem kønnene;

3. anmoder Rådet om at medtage et krav om en kønsorienteret evaluering, når det ændrer 
de relevante bestemmelser i den nuværende reform;

4. roser FRA's samarbejde med EIGE om alle de forskellige aspekter af ligestilling mellem 
kønnene, herunder inden for kønsbaseret vold, og opfordrer til, at dette samarbejde 
styrkes med henblik på bedre at tackle det stigende tilbageslag mod ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder, politikker og/eller lovgivning, som kan krænke 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt intersektionel forskelsbehandling, 
covid-19's indvirkning på kvinder og piger, navnlig kønsbaseret vold, adgang til seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder, den stigende sociale udstødelse og cybervold i 
Europa, som er et alvorligt og voksende problem, der kan have alvorlige konsekvenser 
for de europæiske samfund og den europæiske økonomi; bemærker med bekymring, at 
kønsbaseret vold steg betydeligt i nedlukningsperioden som følge af covid-19-
pandemien, men at den stadig er underrapporteret i alle medlemsstater; opfordrer også 
til, at FRA øger samarbejdet med EIGE med henblik på at udarbejde udtalelser med 
henblik på bl.a. at give input til de relevante myndigheder for at forbedre sikkerheden 
for kvinder og piger, der opholder sig i "hotspots" for migration, ved at sikre anstændige 
levevilkår og adgang til sundhedspleje, herunder tjenester inden for seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder, og forebygge seksuel og kønsbaseret vold;

5. opfordrer FRA til specifikt at behandle kønsaspektet i forbindelse med beskyttelse af 
ofre for kriminalitet inden for rammerne af agenturets udvidede beføjelser på området 
samarbejde om straffesager;
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6. opfordrer FRA til i samarbejde med EIGE at udarbejde en ny undersøgelse om 
kønsbaseret vold og vold mod kvinder i lyset af covid-19, en ny undersøgelse om 
beskyttelse af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Europa og en ny 
undersøgelse for at analysere EU's ligestillingslovgivning og dens gennemførelse med 
henblik på at identificere mangler heri;

7. understreger, at kønsbaseret vold er en hindring for fuld gennemførelse af ligestilling 
mellem kvinder og mænd og udgør forskelsbehandling og en krænkelse af 
menneskerettighederne; minder om manglen på sammenlignelige, ajourførte 
kønsopdelte data om kønsbaseret vold i medlemsstaterne;

8. beklager, at den seneste FRA-undersøgelse om vold mod kvinder – som er en reference 
på EU-plan – går tilbage til begyndelsen af 2014, hvilket betyder, at de tilgængelige 
data hverken er aktuelle eller nøjagtige; gentager derfor sin opfordring til FRA om at 
fremlægge ajourførte data, der afspejler den aktuelle situation i medlemsstaterne;

9. fremhæver FRA's hidtidige værdifulde bidrag på området kvinders rettigheder, bl.a. dets 
nylige rapport "Out of sight: migrant women exploited in domestic work" (Uden for 
søgelyset: indvandrerkvinder, der udnyttes til husligt arbejde), der blev offentliggjort i 
2018, og som afslørede de forfærdelige arbejdsvilkår for indvandrerkvinder og 
krænkelser af deres grundlæggende rettigheder i private hjem i hele EU;

10. opfordrer til mere målrettet uddannelse af FRA's personale inden for ligestilling mellem 
kønnene, herunder kønsbaseret vold, navnlig i forbindelse med deres besøg i "hotspots 
for migration", der tjener som grundlag for at yde evidensbaseret støtte og rådgivning 
om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder til nationale myndigheder, 
Kommissionen og andre relevante agenturer, der arbejder i disse hotspots, således at de 
gennem denne støtte kan hjælpe de ansvarlige myndigheder med bedre at bistå kvinder 
og piger, f.eks. med hensyn til deres sundhedsbehov, herunder seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder, identificere ofre for kønsbaseret vold samt ofre for 
menneskehandel og seksuel udnyttelse og yde dem nødvendig hjælp og bistand;

11. glæder sig over, at anvendelsesområdet for FRA's aktiviteter vil omfatte Unionens 
kompetencer, herunder politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager; 
understreger Kommissionens tilsagn om at forbedre og koncentrere indsatsen for at 
udrydde kønsbaseret vold, give ofrene et stærkt støttesystem, fremskynde EU's 
tiltrædelse af Istanbulkonventionen og udnytte de muligheder, som traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde giver for at tilføje vold mod kvinder til kataloget 
over EU-anerkendte forbrydelser, og glæder sig over FRA's bidrag til ovenstående;

12. opfordrer til, at anvendelsesområdet for FRA's opgaver udvides, således at agenturet på 
eget initiativ kan komme med input til de igangværende drøftelser i Kommissionen, 
Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union; 
opfordrer til, at FRA i samarbejde med panelet af uafhængige eksperter udpeger de 
vigtigste positive og negative udviklingstendenser i den enkelte medlemsstat på en 
upartisk måde og bidrager til udviklingen af en metode for den årlige 
overvågningsrapport om Unionens værdier inden for rammen af en EU-mekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;
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13. anerkender behovet for inden for rammerne af sit nuværende arbejdsprogram for 2020-
2022 at forsyne FRA med tilstrækkeligt specialiseret personale til fortsat at behandle 
kønsrelaterede tematiske spørgsmål såsom kønsbaseret vold.
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