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Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas 

verksamheter 

Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om integreringen av ett 

jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas arbete (2008/2245(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 2, artikel 3.2, artikel 13 och artikel 141.4 i EG-fördraget, 

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, den reviderade europeiska sociala stadgan och 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas rättspraxis, 

– med beaktande av det arbete som utförts av Europarådets generaldirektorat för mänskliga 

rättigheter och rättsliga frågor, särskilt av dess styrgrupp för jämställdhet, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 

23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av 

principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 

yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor1, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet2, 

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv i utskottens verksamhet3, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män (A6-0198/2009), och av följande skäl: 

A. Jämställdheten mellan kvinnor och män är en grundläggande princip i gemenskapsrätten, 

och i enlighet med artikel 2 i fördraget ingår den i gemenskapens uppdrag. 

B. I artikel 3.2 i fördraget fastställs principen om integrering av jämställdhet genom 

föreskriften att gemenskapen i alla sina åtgärder ska sträva efter att undanröja 

ojämlikheter och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

C. Andelen kvinnor bland parlamentsledamöterna har stadigt ökat från 17,5 procent 1979 till 

31,08 procent 2009. 

D. När det gäller toppositioner i parlamentets institutionella organ (exempelvis ordförande 

för utskotten eller delegationerna eller medlemmar av presidierna för dessa) är de 

                                                 
1  EGT L 269, 5.10.2002, s. 15. 
2  EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 384. 
3  EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 225. 



kvinnliga ledamöterna underrepresenterade. 

E. Inom parlamentets generaldirektorat för intern respektive extern politik är kvinnor 

överrepresenterade och utgör 66,5 procent respektive 66 procent av personalen. Inom 

generaldirektoratet för intern politik har stora framsteg gjorts under de senaste åren, 

framsteg som fått ett erkännande genom utmärkelsen för jämställdhet och goda metoder 

2007, detta både för att man lyckats skapa en arbetsmiljö som främjar jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering och för att antalet kvinnor i viktiga positioner ökat i ansenlig 

mån (exempelvis har antalet kvinnliga enhetschefer ökat från 5 procent till 30 procent 

sedan 2005). 

F. Majoriteten av parlamentsutskotten fäster i allmänhet en viss vikt vid integreringen av 

jämställdhetsperspektivet (till exempel inom ramen för lagstiftningsarbetet, i de formella 

förbindelserna med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 

män och i utarbetandet av handlingsplaner för jämställdhet), medan en minoritet av 

utskotten sällan eller aldrig intresserar sig för detta. 

G. Nätverket för jämställdhetsintegrering inom parlamentsutskotten, som inbegriper 

ledamöter och personal vid sekretariaten, har fram till dags dato inte fungerat på ett sätt 

som lett till önskvärda resultat. 

H. Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald har föreslagit att ett liknande nätverk 

skapas även för de interparlamentariska delegationerna med målet att införliva 

jämställdhetsfrågorna i EU:s yttre förbindelser. 

1. Europaparlamentet betonar att kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män bör leda 

till en praktisk inriktning där kvinnor och män inte ställs mot varandra. 

2. Europaparlamentet betonar att integreringen av jämställdhet utgör en positiv utveckling 

för både kvinnor och män. 

3. Europaparlamentet framhåller att integreringen av jämställdhet förutsätter 

omorganisation, förbättring, utveckling och utvärdering av politiken så att de aktörer som 

normalt medverkar i politiska beslut integrerar jämställdhetsperspektivet i all sin politik 

på alla nivåer och i alla skeden. 

4. Europaparlamentet erinrar om att det är nödvändigt att anta och tillämpa en strategi med 

konkreta mål för integrering av jämställdhetsperspektivet i den gemenskapspolitik som 

tillhör parlamentsutskottens och parlamentsdelegationernas behörighetsområden. 

5. Europaparlamentet understryker vikten av mandatet för högnivågruppen för jämställdhet 

och mångfald och uppmanar den att fortsätta att stimulera och främja denna process i hela 

parlamentet samt i förbindelserna och samarbetet med kommissionen, rådet och övriga 

institutioner. 

6. Europaparlamentet lyckönskar de utskott som har genomfört integreringen av 

jämställdhetsperspektivet i sitt arbete och uppmanar övriga utskott samt delegationerna 

att göra detsamma. 

7. Europaparlamentet kräver att nätverket för jämställdhetsintegrering stärks så att det även 

omfattar interparlamentariska delegationer och valobservatörsuppdrag. 



8. Europaparlamentet uppmuntrar generalsekreteraren att prioritera utbildning om 

integreringen av jämställdhetsperspektivet för tjänstemän på alla nivåer i parlamentets 

utskott och delegationer. Parlamentet upprepar sitt krav på att alla parlamentsledamöter 

från och med början av den kommande mandatperioden ska få jämställdhetsutbildning. 

9. Europaparlamentet fortsätter att arbeta för inrättandet av ett nätverk för 

jämställdhetsintegrering bland de tjänstemän i parlamentsutskottens sekretariat och 

interparlamentariska delegationer som inom generaldirektoraten för intern och extern 

politik fått särskild utbildning i jämställdhetsintegrering så att de regelbundet kan utväxla 

information om bra metoder. 

10. Europaparlamentet betonar att dess utskott och delegationer behöver lämpliga verktyg för 

att få god kännedom om jämställdhetsintegrering, exempelvis indikatorer, uppgifter och 

statistik uppdelade på kön, och fördela budgetmedlen från jämställdhetssynpunkt. 

11. Europaparlamentet betonar att man vid jämställdhetsintegreringen bör beakta varje 

utskotts och delegations särdrag. Parlamentet uppmanar utskotten och delegationerna att 

delta aktivt i de utvärderingar som regelbundet görs under ledning av utskottet för 

kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, på grundval av den enkät 

som skickats till ordförandena och vice ordförandena med ansvar för 

jämställdhetsintegrering, genom att redovisa brister i utskottens och delegationernas 

arbete samt de framsteg som gjorts i fråga om att integrera jämställdhet i respektive 

utskott. 

12. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är för utskotten och delegationerna att deras 

roll och ansvarsområden inom jämställdhetsintegrering är väl definierade. 

13. Europaparlamentet understryker vikten av ett effektivt och samordnat samarbete mellan 

högnivågruppen för jämställdhet och mångfald, nätverket för jämställdhetsintegrering i 

utskotten och de interparlamentariska delegationerna och utskottet för kvinnors 

rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. 

14. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att sörja för fortsatt genomförande av 

den integrerade strategin för förenande av arbetsliv och familjeliv och underlättande av 

de kvinnliga tjänstemännens karriärutveckling. 

15. Europaparlamentet uppmanar de politiska grupperna att beakta målsättningen om ett 

balanserat deltagande av kvinnor och män när de utser personer till höga 

ansvarsbefattningar. 

16. Europaparlamentet uppmanar presidiet att i kontakterna med medlemsstaternas parlament 

lyfta fram den positiva förebild som högnivågruppen för jämställdhet och mångfald 

utgör. 

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och Europarådet. 


