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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årlig betænkning 2020
(2021/2039 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union og til artikel 8, 10 
og 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold imod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), der trådte i kraft den 1. august 2014,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 med titlen "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" 
(COM(2020)0152),

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om integrering af ligestillingsaspektet i 
Europa-Parlamentet1, 

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om integrering af ligestilling mellem 
kvinder og mænd i udvalgsarbejdet2,

– der henviser til sin beslutning af 22. april 2009 om integrering af ligestilling mellem 
kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet3,

– der henviser til sin beslutning af 7. maj 2009 om ligestillingsaspektet i EU's eksterne 
forbindelser og fredsopbygning/nationsopbygning4,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2019 om integrering af ligestillingsaspektet i 
Europa-Parlamentet5,

– der henviser til sin beslutning af 24. november 2016 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder6,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold7,

1 EUT C 61 E af 10.3 2004, s. 384.
2 EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 225.
3 EUT C 184 E af 8.7 2010, s. 18.
4 EUT C 212 E af 5.8 2010, s. 32.
5 EUT C 411 af 27.11.2020, s. 13.
6 EUT C 224 af 27.6.2018, s. 96.
7 EUT C 232 af 16.6.2021, s. 48.
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– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane 
og seksuelle overgreb i EU8,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det 
offentlige rum og i det politiske liv i EU9,

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om EU's strategi for ligestilling mellem 
kønnene10,

– der henviser til sin beslutning af 17. december 2020 om behovet for en særlig 
rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene11,

– der henviser til sin beslutning af 26. november 2020 om status over valget til Europa-
Parlamentet12,

– der henviser til Kommissionens forslag af 2. juli 2008 til Rådets direktiv om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426 – det horisontale direktiv om 
bekæmpelse af forskelsbehandling);

– der henviser til Kommissionens forslag af 14. November 2012 til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger 
(COM(2012)0614 – direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer),

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beretning af 17. december 2018 om 
værdighed på arbejdspladsen i EU's institutioner og agenturer,

– der henviser til brochuren "Women in the European Parliament" fra 2021,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-
0000/2021),

A. der henviser til, at integration af kønsaspektet er en bredt anerkendt strategi til sikring af 
ligestilling mellem kønnene;

B. der henviser til, at kønsdiskrimination ofte optræder sammen med andre former for 
forskelsbehandling;

C. der henviser til, at foranstaltninger til integration af kønsaspektet bl.a. omfatter kvoter, 
foranstaltninger til opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv, politikker til 

8 EUT C 346 af 27.9 2018, s. 192.
9 EUT C 433 af 23.12.2019, s. 31.
10 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0025.
11 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0379.
12 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0327.
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bekæmpelse af chikane og kønsspecifikke konsekvensanalyser;

D. der henviser til, at fremskridtene med hensyn til bekæmpelse af seksuel chikane efter tre 
år med #MeToo-bevægelsen ikke er tilstrækkelige;

E. der henviser til, at kønsorienteret budgettering består i at forstå indvirkningen af 
budgetmæssige og politiske beslutninger på ligestilling mellem kønnene og at tilpasse 
de offentlige udgifter og indtægter i overensstemmelse hermed;

Generelle bemærkninger

1. bekræfter sit stærke engagement i ligestilling mellem kønnene og godkender integration 
af kønsaspektet som en af sine officielle politiske tilgange til at sikre denne ligestilling;

2. understreger, at foranstaltninger til sikring af ligestilling mellem kønnene er nødt til at 
have en tværsektoriel tilgang;

3. glæder sig over det stigende antal kvinder, der er involveret i politik, men understreger, 
at vi er langt fra at opnå en ligelig kønsfordeling;

4. gør opmærksom på manglen på data om integration af kønsaspektet i EU-institutionerne 
ud over data om antallet af kvinder i forskellige stillinger;

5. glæder sig over, at alle Parlamentets udvalg har vedtaget kønshandlingsplaner; noterer 
sig imidlertid den manglende overvågning og gennemførelse af disse planer;

6. glæder sig over vedtagelsen af en kønshandlingsplan i juli 2020 og en køreplan for dens 
gennemførelse i april 2021; beklager imidlertid, at de fleste af de omfattede 
foranstaltninger er formuleret som principper uden klare mål og forpligtelser;

Muligheder for at komme ind i Europa-Parlamentet

7. insisterer på, at det er nødvendigt at indføre bindende kvoter i forbindelse med den 
kommende revision af EU's valglov;

8. beklager manglen på kønsorienterede ansættelsesprocedurer i Parlamentet;

Muligheder for at påvirke Europa-Parlamentets arbejdsprocedurer

9. opfordrer til, at kønsbalancen i udvalgs, delegationers og politiske gruppers ledelse 
forbedres; glæder sig over ændringen af artikel 213, stk. 1, i Parlamentets 
forretningsorden, som kræver, at hvert udvalgs formandskab skal være kønsbalanceret;

10. opfordrer til, at der sikres en ligelig kønsfordeling på alle niveauer i plenar-, udvalgs- og 
delegationsarbejdet, herunder når der udpeges koordinatorer, ordførere og 
skyggeordførere, og når taletiden fordeles;

11. opfordrer de politiske grupper til at indføre interne regler, der sikrer ligestilling mellem 
kønnene i den måde, hvorpå de fungerer internt;

12. bemærker, at der trods alle de fremskridt og bestræbelser, der er gjort, endnu ikke er 
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opnået ligestilling mellem kønnene på alle ledelsesniveauer i Parlamentets 
administration; opfordrer til at prioritere kvinder ved ansættelse, når de er 
underrepræsenterede, og ansøgernes respektive kvalifikationer er lige store;

13. anmoder om, at der indsamles data om vertikal og horisontal repræsentation af 
personalet i de politiske grupper såvel som anonymiserede data om lønforskelle for 
medlemmernes assistenter, gruppemedarbejdere eller administrativt personale, for at 
sikre løngennemsigtighed;

14. fremsætter følgende centrale krav for at forbedre politikkerne til bekæmpelse af 
chikane:

a. der skal sikres offentlig adgang til den eksterne undersøgelse af Udvalget til 
Bekæmpelse af Chikane, der behandler sager, der involverer medlemmer af 
Europa-Parlamentet

b. der skal foretages en ekstern evaluering af Parlamentets eksisterende Udvalg til 
Bekæmpelse af Chikane, der behandler klager over seksuel chikane blandt 
personalet

c. der skal ske en omdannelse af organer til bekæmpelse af chikane, så de også 
omfatter eksterne juridiske, medicinske og terapeutiske eksperter

d. der skal indføres et kursus i bekæmpelse af chikane for medlemmerne af 
Parlamentet, og gennemførelse af samme skal være en forudsætning for, at de kan 
underskrive kodeksen for behørig adfærd;

15. forpligter sig til at sikre en god balance mellem arbejdsliv og privatliv for medlemmer 
af Parlamentet, gruppemedarbejdere, akkrediterede parlamentariske assistenter og 
administrativt personale;

Kønsperspektivets fremtrædende stilling i Europa-Parlamentets aktiviteter

16. glæder sig over arbejdet i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Gruppen 
på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed og netværket til integrering af 
kønsaspektet, som er førende organer med hensyn til at sikre integration af kønsaspektet 
i Parlamentet;

17. opfordrer til institutionalisering af netværket til integrering af kønsaspektet i 
forretningsordenen;

18. forpligter sig til at arbejde tættere sammen med Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder om at give regelmæssig uddannelse i integration af 
kønsaspektet til medlemmer af Parlamentet, gruppemedarbejdere, parlamentariske 
assistenter og personale i udvalgssekretariater;

19. forpligter sig til at ændre forretningsordenen, så den kommer til at omfatte en specifik 
procedure for ændringsforslag om integrering af kønsaspektet;

20. opfordrer til, at alle udvalgs- og delegationsrejser er kønsbalancerede, og at 
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ligestillingsdimensionen bliver undersøgt;

21. glæder sig over tilsagnet i køreplanen for kønshandlingsplanen om at sikre, at 
konferencer omfatter kønsafbalancerede paneler og eksperter til at undersøge 
ligestillingsdimensionen inden for det omhandlede fokusområde;

22. anmoder de relevante organer om at udvikle og vedtage særlige retningslinjer for at 
gennemføre integration af kønsaspektet og kønsbudgettering;

Udarbejdelse af lovgivning med et kønsperspektiv

23. opfordrer Kommissionen til at foretage en kønsspecifik konsekvensanalyse af hvert 
eneste lovgivningsmæssige forslag; forpligter sig til at gennemføre en kønsspecifik 
konsekvensanalyse for hver eneste initiativbetænkning;

24. beklager, at integration af kønsaspektet generelt endnu ikke er blevet anvendt i EU-
budgettet;

25. hilser det velkommen, at afbødning af de sociale og økonomiske konsekvenser af covid-
19-krisen, navnlig for kvinder, blev medtaget som et generelt mål for genopretnings- og 
resiliensfaciliteten; opfordrer Kommissionen til at føre nært tilsyn med gennemførelsen 
af denne bestemmelse;

26. opfordrer Kommissionen til at styrke den institutionelle ramme for støtte til integration 
af kønsaspektet;

27. opfordrer Kommissionen til systematisk at opdele data efter køn, efter at de er 
indsamlet, og tage hensyn til kønsdimensionen, når den evaluerer og rapporterer om 
EU-programmer;

28. gentager sin anmodning om genoptagelse af EU's ratificering af Istanbulkonventionen, 
det horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling og direktivet om kvinder 
i bestyrelser;

29. gentager sin opfordring til Rådet og Det Europæiske Råd om at oprette en 
rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene;

30. opfordrer til, at integration af ligestillingsaspektet implementeres på konferencen om 
Europas fremtid;

Ligestilling mellem kønnene i Parlamentets symbolske ageren

31. anmoder om, at der vedtages konkrete mål for at sikre en ligelig kønsfordeling ved 
navngivning af fysiske rum i Europa-Parlamentet;

32. anmoder om, at der foretages en analyse af fordelingen og udformningen af 
Parlamentets toiletter for at vurdere behovet for at tilpasse dem til alle køn;

33. anmoder om, at Parlamentets kommunikationsstrategi revideres, herunder ved hjælp af 
foranstaltninger såsom revision af Parlamentets websted, så det også får et særligt afsnit 
om ligestilling mellem kønnene;
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Afsluttende bemærkninger

34. gentager sin opfordring til, at der gennemføres en revision for at kortlægge den 
nuværende situation med hensyn til ligestilling mellem kønnene og integration af 
kønsaspektet, og at der fremsættes henstillinger;

35. opfordrer til, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for hver 
politisk gruppe og under forsæde af Parlamentets faste ordførere for integration af 
kønsaspektet, som skal styre arbejdet på det område;

°

° °

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


