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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk 
institut for ligestilling mellem mænd og kvinder
(KOM(2005)0081 – C6–0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0081),

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 13, stk. 2 og artikel 141, stk. 3 (C6-0083/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6–
0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7

(7) I den gennemførlighedsundersøgelse, 
der blev gennemført for Kommissionen19, 
blev det konkluderet, at et europæisk 
institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder uden tvivl kan spille en rolle med 
hensyn til at varetage nogle af de opgaver, 
som de eksisterende institutioner ikke 
varetager på nuværende tidspunkt, navnlig 
på områderne koordinering, centralisering 
og spredning af forskningsdata og -
oplysninger, øget fokus på ligestilling 
mellem mænd og kvinder og udvikling af 
redskaber til forbedring af integrationen af 

(7) I den gennemførlighedsundersøgelse,
der blev gennemført for Kommissionen19, 
blev det konkluderet, at et europæisk 
institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder uden tvivl kan spille en rolle med 
hensyn til at varetage nogle af de opgaver, 
som de eksisterende institutioner ikke 
varetager på nuværende tidspunkt, navnlig 
på områderne koordinering, centralisering 
og spredning af forskningsdata og 
-oplysninger, opbygning af netværk, øget 
fokus på ligestilling mellem mænd og 
kvinder og udvikling af redskaber til 
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ligestilling i alle fællesskabspolitikker. forbedring af integrationen af ligestilling i 
alle fællesskabspolitikker.

Begrundelse

Denne opgave angives i Kommissionens gennemførlighedsundersøgelse som en af instituttets 
mål og vurderes at være det værktøj, som instituttet i dagligdagen kan bruge til at styrke 
effektiviteten af andre af sine opgaver.

Ændringsforslag 2
Betragtning 10

(10) Indsamling, analyse og spredning af 
objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger og data om ligestilling mellem 
mænd og kvinder, udvikling af 
hensigtsmæssige redskaber til integration 
af kønsaspektet i alle politikområder, 
fremme af dialog blandt de berørte parter 
og bedre oplysning af borgerne i EU er 
nødvendig for at sætte Fællesskabet i stand 
til at fremme ligestillingspolitikken 
effektivt, navnlig i et udvidet EU; det er 
derfor hensigtsmæssigt at oprette et 
europæisk institut for ligestilling mellem 
mænd og kvinder, som skal bistå 
Fællesskabets institutioner og 
medlemsstaterne ved at udføre disse 
opgaver.

(10) Analyse og spredning af objektive, 
pålidelige og sammenlignelige oplysninger 
og data om ligestilling mellem mænd og 
kvinder, udvikling af hensigtsmæssige 
redskaber til integration af kønsaspektet i 
alle politikområder, fremme af dialog 
blandt de berørte parter og bedre oplysning 
af borgerne i EU er nødvendig for at sætte 
Fællesskabet i stand til at fremme og 
gennemføre ligestillingspolitikken 
effektivt, navnlig i et udvidet EU; det er 
derfor hensigtsmæssigt at oprette et 
europæisk institut for ligestilling mellem 
mænd og kvinder, som skal bistå 
Fællesskabets institutioner og 
medlemsstaterne ved at udføre disse 
opgaver.

Begrundelse

Fornuftig anvendelse af ressourcer kræver, at instituttet ikke blot bliver et sted til indsamling 
og registrering. Det, der mangler på EU-plan og nationalt plan, er muligheden for at samle 
analyser og finde innovative løsninger med hensyn til integration af kønsaspektet og lighed 
mellem kønnene.

Ændringsforslag 3
Betragtning 11

(11) Samarbejde med de relevante 
myndigheder i medlemsstaterne er af 
afgørende betydning for at fremme 
indsamling af sammenlignelige og 

(11) Samarbejde med de relevante 
myndigheder i medlemsstaterne og 
relevante statistiske organer, navnlig 
Eurostat, er af afgørende betydning for at 
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pålidelige data på europæisk plan; der er 
brug for oplysninger om ligestilling 
mellem mænd og kvinder på alle niveauer i 
Fællesskabet, på lokalt, regionalt og 
nationalt plan samt på fællesskabsplan, og 
derfor vil adgangen til sådanne oplysninger 
være nyttig for myndighederne i 
medlemsstaterne, når de inden for deres 
egne kompetenceområder udarbejder og 
gennemfører politikker og foranstaltninger 
på lokalt, regionalt og nationalt plan.

fremme indsamling af sammenlignelige og 
pålidelige data på europæisk plan; der er 
brug for oplysninger om ligestilling 
mellem mænd og kvinder på alle niveauer i 
Fællesskabet, på lokalt, regionalt og 
nationalt plan samt på fællesskabsplan, og 
derfor vil adgangen til sådanne oplysninger 
være nyttig for myndighederne i 
medlemsstaterne, når de inden for deres 
egne kompetenceområder udarbejder og 
gennemfører politikker og foranstaltninger 
på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Begrundelse

Samarbejdet med Eurostat og andre statistiske organer er et vigtigt element i indsamlingen 
og registreringen af data, som kan sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcer og 
frembringelse af data på linje med instituttets behov for analyse og ekspertise.

Ændringsforslag 4
Betragtning 12

(12) Instituttet skal tage størst muligt 
hensyn til alle fællesskabsprogrammer og -
organer for at undgå overlapning, navnlig 
i samarbejdet med Det Europæiske Institut 
til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene22, Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur23, Det Europæiske 
Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse24og et eventuelt 
fremtidigt agentur for grundlæggende 
rettigheder

(12) Instituttet skal tage størst muligt 
hensyn til alle fællesskabsprogrammer og 
-organer for at sikre, at ressourcerne 
anvendes bedst muligt, navnlig i 
samarbejdet med Det Europæiske Institut 
til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene22, Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur23, Det Europæiske 
Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse24og et eventuelt 
fremtidigt agentur for grundlæggende 
rettigheder

Begrundelse

En tilbagevendende udtalelse fra både interessenter og institutionerne er, at de bemærker en 
manglende kvalitet i de tilgængelige data, dvs. at de dårligt kan sammenlignes på EU-plan. I 
det perspektiv anbefales det for at undgå at hæmme yderligere undersøgelser og forskning at 
gøre brug af den foreslåede formulering.

Ændringsforslag 5
Betragtning 13
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(13) I overensstemmelse med artikel 3 i 
traktaten er det hensigtsmæssigt at 
fastsætte bestemmelser for fremme af 
ligelig deltagelse af mænd og kvinder i 
forbindelse med sammensætningen af 
bestyrelsen.

(13) Med henblik på at sikre, at der er 
styrket deltagelse af kvinder i bestyrelsen, 
bør flertallet af bestyrelsesmedlemmerne 
være kvinder.

Begrundelse

Instituttet skal betragtes som et eksempel på kvinders deltagelse i beslutningsprocesserne, 
navnlig i første fase af etableringen.

Ændringsforslag 6
Betragtning 19

(19) I henhold til subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i EF-traktatens artikel 5, kan 
målsætningen med denne forordning, 
nemlig tilvejebringelse af 
sammenlignelige og pålidelige 
oplysninger og data på europæisk plan 
med henblik på at bistå Fællesskabets 
institutioner og medlemsstaterne med 
fremme af traktatens målsætning om 
fjernelse af uligheder og fremme af 
ligestilling mellem kvinder og mænd, ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor, på grund af 
den påtænkte handlings omfang eller 
virkninger, bedre gennemføres på 
fællesskabsplan. Denne forordning går ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.

(19) I henhold til subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i EF-traktatens artikel 5 kan 
målsætningen med denne forordning ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor, på grund af 
den påtænkte handlings omfang eller 
virkninger, bedre gennemføres på 
fællesskabsplan. Denne forordning går ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.

Begrundelse

Den foreslåede formulering reducerer instituttets rolle. Eftersom målene er klart defineret i 
den relevante artikel, nytter det ikke noget at kopiere en sådan definition, da det risikerer at 
skabe forvirring.

Ændringsforslag 7
Artikel 2



(Ekstern oversættelse)

PR\586558DA.doc 9/25 PE 364.874v01-00

DA

Instituttets overordnede formål er at bistå 
Fællesskabets institutioner, navnlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder i forbindelse med
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grundlag af køn og fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder og at øge 
bevidstheden om sådanne emner blandt 
borgerne i EU.

Instituttets overordnede formål er at 
bidrage til og styrke integrationen af 
kønsaspektet i alle fællesskabspolitikker 
og de deraf følgende nationale politikker, 
at støtte lighed mellem kønnene og 
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grundlag af køn ved at fremme de mest 
innovative og tværfaglige metoder og at 
øge bevidstheden om sådanne emner blandt 
borgerne i EU.

Begrundelse

De mål, som Kommissionen foreslår, er både for uklare og for svage. Instituttet bør have et 
stærkt og specifikt mål, som kan give det mulighed for at blive proaktiv og innovativ. Det 
langsomme fremskridt i ligestillingen skyldes også kløfterne mellem viden, politisk 
beslutningstagning og gennemførelse af politikker, hvorfor det er nyttigt at omdefinere målet 
med henblik på at bygge bro over disse kløfter.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, stk. 1, litra a

a) indsamle, registrere, analysere og 
sprede relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder resultaterne af forskning indsendt 
af medlemsstater, Fællesskabets 
institutioner, forskningscentre, nationale 
ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer

a) analysere relevante objektive, pålidelige 
og sammenlignelige oplysninger 
vedrørende ligestilling mellem mænd og 
kvinder, herunder resultaterne af forskning 
indsendt af medlemsstater, Fællesskabets 
institutioner, forskningscentre, nationale 
ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer

Begrundelse

Instituttets hovedopgave bør være analyse, som vil skabe en specifik merværdi samt et 
genkendeligt "varemærke" for instituttet. Se også ændringsforslaget til betragtning 10.

Ændringsforslag 9
Artikel 3, stk. 1, litra b

b) udvikle metoder til forbedring af 
sammenligneligheden, objektiviteten og 
pålideligheden af data på europæisk plan 

b) samarbejde med Eurostat og alle 
relevante statistiske organer med henblik 
på at udvikle metoder til forbedring af 
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gennem fastlæggelse af kriterier, der vil 
forbedre oplysningernes ensartethed

sammenligneligheden, objektiviteten og 
pålideligheden af data på europæisk plan 
gennem fastlæggelse af kriterier, der vil 
forbedre oplysningernes ensartethed, 
således at disse organer tager 
kønsspørgsmål i betragtning i forbindelse 
med indsamling af data

Begrundelse

Samarbejdet med Eurostat og andre statistiske organer garanterer ikke kun den bedste 
anvendelse af de tilgængelige ressourcer, det giver også instituttet mulighed for at fokusere 
på analyse, og de statistiske organer mulighed for at rette deres research mod et kønsspecifikt 
grundlag, når dette ønskes.

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 1, litra c

c) udvikle, analysere og evaluere 
metodiske redskaber for at støtte 
integrationen af ligestilling mellem mænd 
og kvinder i alle fællesskabspolitikker

c) udvikle, analysere, evaluere og udbrede 
metodiske redskaber for at støtte 
integrationen af ligestilling mellem mænd 
og kvinder i alle fællesskabspolitikker og 
de deraf følgende nationale politikker 
samt at støtte integration af kønsaspektet i 
alle Fællesskabets institutioner og 
organer

Begrundelse

Denne opgave bør styrkes, således at instituttet kan deltage i integrationen af kønsaspektet i 
andre fællesskabsorganer.

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 1, litra d

d) gennemføre undersøgelser af situationen 
i Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene

d) gennemføre undersøgelser af situationen 
i Europa, hvad angår ligestilling mellem 
kønnene, integration af kønsaspektet og 
ligestillingsbudgetter, herunder især 
effektiviteten af relevante 
fællesskabspolitikker og nationale 
politikker
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Begrundelse

Denne opgave bør være på linje med instituttets mål og have til formål at skabe en effektiv 
merværdi for instituttets produkt.

Ændringsforslag 12
Artikel 3, stk. 1, litra d a (nyt)

(da) oprette og koordinere et europæisk 
ligestillingsnetværk, som anført i artikel 
4a, som omfatter forskningscentre, de 
kompetente nationale organer, eksperter 
og interessenter, der beskæftiger sig med 
ligestillingsspørgsmål, med henblik på at 
støtte og tilskynde til forskning, optimere 
brugen af de tilgængelige ressourcer og 
fremme udveksling og spredning af 
oplysninger

Begrundelse

Ligestillingsnetværket bør fungere som it-støtte i forbindelse med indsamlingen og 
udvekslingen af oplysninger. Netværket er den bedste løsning til at håndtere de tidsmæssige 
og geografiske begrænsninger samt til at give mulighed for konstant styrkelse af forskningen 
og udvekslingen mellem de få møder, der skal holdes på institutplan.

Ændringsforslag 13
Artikel 3, stk. 1, litra e

e) offentliggøre en årlig rapport om 
instituttets egne aktiviteter

udgår

Begrundelse

Se ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 14
Artikel 3, stk. 1, litra f

f) tilrettelægge ekspertmøder for at støtte 
forskningsarbejde

f) tilrettelægge ad hoc-ekspertmøder for at 
støtte sit forskningsarbejde og fremme 
udveksling af oplysninger mellem 
forskere
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Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger vil blive håndteret inden for ligestillingsnetværket og det 
rådgivende forum. For at undgå overlapning af instituttets aktiviteter, bør sådanne møder 
omhandle et specifikt emne, som man mangler viden inden for.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, stk. 1, litra g

g) tilrettelægge konferencer, kampagner, 
rundbordssamtaler, seminarer og møder 
med de relevante berørte parter på 
europæisk plan

g) tilrettelægge konferencer, kampagner og 
møder med de relevante berørte parter på 
europæisk plan med henblik på at øge 
bevidstheden om ligestilling blandt 
Unionens borgere

Begrundelse

Udvekslingen af oplysninger vil blive håndteret inden for ligestillingsnetværket og 
rådgivningsforummet. Sådanne møder bør bruges til at støtte interessenternes 
oplysningsaktiviteter.

Ændringsforslag 16
Artikel 3, stk. 1, litra h a (nyt)

(ha) etablere en interaktiv tjeneste, hvor 
ofre for forskelsbehandling på grundlag 
af køn kan rapportere om sådanne 
tilfælde i Den Europæiske Union og give 
relevante oplysninger, som kan bidrage til 
at fjerne en sådan forskelsbehandling

Begrundelse

Den foreslåede opgave bør være en direkte kanal til borgerne og et effektivt 
oplysningsværktøj. Den bør også være et oplysningsværktøj til møderne i det rådgivende 
forum.

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 1, litra h b (nyt)

(hb) stille eksperthjælp vedrørende 
integration af kønsaspektet til rådighed 
for offentlige og private organisationer
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Begrundelse

De begrænsede ressourcer på EU-plan samt den ekspertise, der befinder sig i instituttet, og 
det endelige mål om effektiv gennemførelse på alle planer i den offentlige og private 
forvaltning betyder, at dette bør være en specifik opgave for instituttet.

Ændringsforslag 18
Artikel 3, stk. 1, litra h c (nyt)

(hc) udarbejde henstillinger og 
retningslinjer til Fællesskabets 
institutioner, således at de effektivt kan 
indarbejde kønsaspektet i lovgivningen

Begrundelse

Instituttets proaktive strategi betyder, at der er mulighed for at fremsætte sådanne 
henstillinger med henblik på at iværksætte en effektiv forbedring af ligestillingen mellem 
mænd og kvinder.

Ændringsforslag 19
Artikel 3, stk. 1, litra h d (nyt)

(hd) indgå i en dialog på internationalt 
plan med de organer og organisationer, 
der er ansvarlige for ligestilling

Begrundelse

Merværdien ved instituttets arbejde bør også bruges som eksempel på internationalt plan.

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 1, litra h e (nyt)

(he) fremsende rapporter til Fællesskabets 
institutioner om ligestilling og integration 
af kønsaspektet i tiltrædelses- og 
kandidatlandene

Begrundelse

Instituttet bør også anvende sin ekspertise til at give Fællesskabets institutioner den mest 
nøjagtige evaluering af fremskridtet i kandidatlandene med hensyn til ligestilling.
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Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Instituttet offentliggør hvert år en 
rapport om sine aktiviteter.

Begrundelse

Instituttets årsrapport er en specifik opgave, som bør anføres i et separat punkt.

Ændringsforslag 22
Artikel 4, stk. 3

3. For at undgå overlapning og for at sikre 
den bedst mulige ressourceudnyttelse skal 
instituttet under udøvelsen af sine 
aktiviteter tage hensyn til eksisterende 
oplysninger, uanset kilden, og navnlig de 
aktiviteter, der allerede udføres af 
Fællesskabets institutioner og andre 
institutioner, organer og kompetente 
nationale og internationale institutioner, og
arbejde tæt sammen med de kompetente 
tjenestegrene under Kommissionen.
Instituttet sikrer, hvor det er relevant, en 
passende koordinering med alle relevante 
fællesskabsagenturer og -organer, og der 
oprettes i den forbindelse 
aftalememoranda.

3. For at sikre den bedst mulige 
ressourceudnyttelse skal instituttet under 
udøvelsen af sine aktiviteter tage hensyn til 
eksisterende oplysninger, uanset kilden, og 
navnlig de aktiviteter, der allerede udføres 
af Fællesskabets institutioner og andre 
institutioner, organer og kompetente 
nationale og internationale institutioner, og 
arbejde tæt sammen med de kompetente 
tjenestegrene under Kommissionen.
Instituttet sikrer, hvor det er relevant, en 
passende koordinering med alle relevante 
fællesskabsagenturer og -organer, og der 
oprettes i den forbindelse 
aftalememoranda.

Begrundelse

Se ændringsforslaget til betragtning 12.

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 5, afsnit 1 a (nyt)

Oplysninger om sådanne kontraktforhold, 
herunder nærmere oplysninger om de 
udstukne opgaver og om de organer, som 
de er udstukket til, skal indgå i instituttets 
årsrapport.
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Begrundelse

Uddelegeringen af specifikke opgaver bør fremgå klart af instituttets årsrapport.

Ændringsforslag 24
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Ligestillingsnetværket

1. For at give mulighed for, at det i artikel 
3, stk. 1, litra d), nævnte netværk kan 
oprettes så hurtigt og effektivt som muligt, 
iværksætter instituttet et offentligt udbud 
med henblik på udarbejdelsen af en liste 
over centre, organer, organisationer og 
eksperter, som beskæftiger sig med 
ligestilling og integration af kønsaspektet.
2. Bestyrelsen inviterer organisationerne 
eller personerne på den i stk. 1 nævnte 
liste til at deltage i netværket. 

Begrundelse

Se ændringsforslaget om ligestillingsnetværket.

Ændringsforslag 25
Artikel 5

Instituttet udøver sine aktiviteter 
uafhængigt af nationale myndigheder og 
civilsamfundet og er uafhængigt i forhold 
til Fællesskabets institutioner.

Instituttet opfylder sine opgaver i fuld 
uafhængighed.

Begrundelse

Det er et grundlæggende krav for opfyldelsen af instituttets opgaver, at det er helt uafhængigt, 
uden forbehold. Ændringsforslaget er i tråd med Kommissionens forslag om oprettelse af 
agenturet for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 26
Artikel 7, stk. 4
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4. Personoplysninger behandles eller 
videregives ikke med undtagelse af 
tilfælde, hvor gennemførelsen af centrets 
kommissorium gør det strengt nødvendigt.
I sådanne tilfælde finder Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
anvendelse.

4. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
finder anvendelse på instituttets 
behandling af data.

Begrundelse

Den foreslåede ændring er mere klar og på linje med andre eksisterende forordninger om 
oprettelse af agenturer.

Ændringsforslag 27
Artikel 8, stk. 1

1. Med henblik på udførelsen af sine 
opgaver samarbejder instituttet med 
organisationer i medlemsstaterne som 
f.eks. ligestillingsorganer, 
forskningscentre, ikke-statslige 
organisationer, arbejdsmarkedets parter 
samt relevante organisationer på europæisk 
eller internationalt plan og tredjelande.

1. Med henblik på udførelsen af sine 
opgaver samarbejder instituttet med 
organisationer og eksperter i 
medlemsstaterne som f.eks. 
ligestillingsorganer, forskningscentre, ikke-
statslige organisationer, arbejdsmarkedets 
parter samt relevante organisationer på 
europæisk eller internationalt plan og 
tredjelande.

Begrundelse

I lyset af, at forskelsbehandling på grundlag af køn er et flerdimensionalt fænomen, kunne 
forskellige eksperter på forskellige områder bidrage effektivt til instituttets arbejde.

Ændringsforslag 28
Artikel 10, stk. 1, indledning og litra a

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, 
der udpeges af Rådet, seks medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter, som udpeges af 

1. Bestyrelsen består af fire medlemmer, 
der udpeges af Rådet, fire medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen, fire 
medlemmer, der udpeges af Europa-
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Kommissionen, som ikke har stemmeret, 
og som hver især repræsenterer en af 
følgende grupper:

Parlamentet, samt tre repræsentanter, som 
udpeges af Kommissionen, under 
overholdelse af princippet om pluralisme 
og efter en rotationsordning, og som hver 
især repræsenterer en af følgende grupper

a) relevante ikke-statslige organisationer på 
fællesskabsplan, som har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder

a) relevante ikke-statslige organisationer på 
fællesskabsplan, som har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder

Begrundelse

Uafhængigheden kan sikres ved, at de tre institutioner spiller en lige rolle i forbindelse med 
udpegelsen af bestyrelsen. Den aktive deltagelse af det organiserede civilsamfund, på 
grundlag af princippet om pluralisme og efter en rotationsordning, afspejler betydningen af 
deres rolle for spredningen og gennemførelsen af ligestilling og integration af kønsaspektet.

Ændringsforslag 29
Artikel 10, stk. 2

2. Bestyrelsen bør udpeges således, at der 
sikres det højest mulige kompetenceniveau 
og en bred vifte af relevant ekspertise 
inden for ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

2. Bestyrelsen bør udpeges således, at der 
sikres det højest mulige kompetenceniveau 
og en bred vifte af relevant og tværfaglig 
ekspertise inden for ligestilling mellem 
mænd og kvinder.

Kommissionen og Rådet tilstræber at 
opnå ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder i bestyrelsen.

Mindst to tredjedele af bestyrelsen skal 
være kvinder.

Suppleanter, der repræsenterer medlemmet 
i tilfælde af dennes fravær, udpeges efter 
samme procedure.

Suppleanter, der repræsenterer medlemmet 
i tilfælde af dennes fravær, udpeges efter 
samme procedure.

Mandatperioden er fem år og kan fornyes 
én gang.

Rådet offentliggør listen over 
bestyrelsesmedlemmer i Den Europæiske 
Unions Tidende og på instituttets websted.

Mandatperioden er fem år og kan fornyes 
én gang.

Rådet offentliggør listen over 
bestyrelsesmedlemmer i Den Europæiske 
Unions Tidende, på instituttets websted og 
på alle relevante websteder.

Begrundelse

Ligestillingsspørgsmål er tværfaglige og har indvirkning på de sociale, økonomiske, retlige 
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og kulturelle dele af samfundet. Det er derfor nødvendigt at have en bestyrelse, som kan 
håndtere de flerdimensionale aspekter af forskelsbehandling på grundlag af køn.

Ændringsforslag 30
Artikel 10, stk. 3

3. Bestyrelsen vælger blandt sine 
medlemmer en formand og en 
næstformand med en mandatperiode på et 
år, som kan fornyes.

3. Bestyrelsen vælger blandt sine
medlemmer en formand og en 
næstformand med en mandatperiode på to 
og et halvt år.
Formanden og næstformanden kan 
afsættes af et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne af bestyrelsen.

Begrundelse

En bestyrelse med større ansvar giver mulighed for at få en proaktiv struktur, som kan yde et 
værdifuldt bidrag til direktørens opgaver.

Ændringsforslag 31
Artikel 10, stk. 5, litra b

b) godkende den årlige rapport, der er 
omhandlet i artikel 3, litra e), idet navnlig 
de opnåede resultater sammenlignes med 
målene i det årlige arbejdsprogram; denne 
rapport sendes senest den 15. juni til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Revisionsretten, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget

b) godkende den årlige rapport, der er 
omhandlet i artikel 3, litra e), idet navnlig 
de opnåede resultater sammenlignes med 
målene i det årlige arbejdsprogram; denne 
rapport sendes senest den 15. juni til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Revisionsretten, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget og 
offentliggøres på instituttets websted

Begrundelse

Instituttets centrale rolle betyder, at der skal være størst mulig gennemsigtighed med hensyn 
til offentliggørelsen af årsrapporten.

Ændringsforslag 32
Artikel 10, stk. 9

9. Formanden indkalder bestyrelsen til 
møde mindst to gange om året. Formanden 

Vedrører ikke den danske tekst
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indkalder til yderligere møder på eget 
initiativ eller efter anmodning fra mindst 
en tredjedel af medlemmerne af 
bestyrelsen.

Ændringsforslag 33
Artikel 10, stk. 11

11. Direktørerne for Det Europæiske 
Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene, Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur, Det Europæiske 
Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse og agenturet for 
grundlæggende rettigheder, hvis et sådant 
oprettes, kan, hvor det er hensigtsmæssigt, 
inviteres til at deltage i bestyrelsens møder 
som observatører.

11. 11. Direktørerne for Det Europæiske 
Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene, Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur, Det Europæiske 
Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse og agenturet for 
grundlæggende rettigheder, hvis et sådant 
oprettes, kan, hvor det er hensigtsmæssigt, 
inviteres til at deltage i bestyrelsens møder 
som observatører med henblik på at 
koordinere de respektive 
arbejdsprogrammer med hensyn til 
integration af kønsaspektet.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 2 bør sådanne bidrag til bestyrelsens 
arbejde forbedre koordineringen af arbejdet mellem de forskellige fællesskabsorganer.

Ændringsforslag 34
Artikel 11, stk. 1

1. Instituttet ledes af en direktør udpeget af 
bestyrelsen efter forslag fra 
Kommissionen. Inden udnævnelsen kan 
den ansøger, bestyrelsen vælger, 
indkaldes til høring i Europa-
Parlamentets kompetente udvalg for at 
afgive en erklæring og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

1. Instituttet ledes af en direktør udpeget af 
bestyrelsen på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen har 
foreslået efter et offentligt udbud efter 
offentliggørelse i EU-Tidende og andre 
steder af en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Når 
kandidaterne er blevet udpeget, opfordres 
de straks til at holde et indlæg for de 
kompetente udvalg i Parlamentet og 
besvare spørgsmål fra medlemmerne. I 
forbindelse med udpegelsen tager 
bestyrelsen Europa-Parlamentets 
synspunkter i betragtning.
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Begrundelse

Direktøren spiller en afgørende rolle i forbindelse med opfyldelsen af instituttets mål, hvilket 
kræver en offentlig og selektiv procedure for at garantere, at den mest kvalificerede person 
bliver valgt til stillingen.

Ændringsforslag 35
Artikel 11, stk. 2, indledning

2. Direktørens mandat er fem år. Efter 
forslag fra Kommissionen og efter
evaluering kan mandatet forlænges en gang 
med højst fem år. I forbindelse med 
evalueringen skal Kommissionen navnlig 
vurdere:

2. Direktørens mandat er fem år. Efter 
evaluering kan mandatet forlænges en gang 
med højst fem år. I forbindelse med 
evalueringen skal bestyrelsen navnlig 
vurdere:

Begrundelse

Hvis man vil sikre fuld uafhængighed og give bestyrelsen yderligere ansvar, er det ikke 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen deltager i evalueringsprocessen.

Ændringsforslag 36
Artikel 12, stk. 1

1. Det rådgivende forum skal bestå af 
medlemmer fra kompetente organer, som 
har specialiseret sig i spørgsmål 
vedrørende ligestilling mellem mænd og 
kvinder, idet hver enkelt medlemsstat skal 
udpege én repræsentant, og Kommissionen 
skal udpege tre medlemmer uden 
stemmeret, som repræsenterer berørte 
parter på europæisk plan som f.eks. ikke-
statslige organisationer med en legitim 
interesse i bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder samt repræsentanter for 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på 
fællesskabsplan. Repræsentanterne kan 
erstattes med suppleanter, som udpeges 
samtidig.

1. Det rådgivende forum skal bestå af 
medlemmer fra kompetente organer, som 
har specialiseret sig i spørgsmål 
vedrørende ligestilling mellem mænd og 
kvinder, idet hver enkelt medlemsstat skal 
udpege én repræsentant.
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Begrundelse

Ngo'ers aktive deltagelse i bestyrelsen og det rådgivende forums omdefinerede formål 
betyder, at det ikke nytter noget at være dobbeltrepræsenteret i det rådgivende forum.

Ændringsforslag 37
Artikel 12, stk. 4

4. Det rådgivende forum opretter en 
mekanisme til udveksling af oplysninger 
vedrørende ligestilling mellem mænd og 
kvinder og samling af viden. Det sikrer 
tæt samarbejde mellem instituttet og 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

4. Det rådgivende forum støtter direktøren 
i forbindelse med udarbejdelsen af 
instituttets årlige og halvårlige 
aktivitetsprogrammer.

Det udgør en mekanisme til samarbejde 
mellem de nationale administrationer i 
gennemførelsen af aktioner vedrørende 
integration af kønsaspektet i nationale 
politikker samt en mekanisme til 
opfølgning på opgaverne i artikel 3, stk. 1, 
litra ha).

Begrundelse

Med oprettelsen af netværket bør det rådgivende forums rolle blive ændret med henblik på at 
støtte instituttets nye opgaver og sikre opfølgning på og koordinering af gennemførelsen.

Ændringsforslag 38
Artikel 12, stk. 8

8. Direktøren kan indbyde eksperter eller 
repræsentanter for relevante økonomiske 
sektorer, arbejdsgivere, fagforeninger, 
faglige eller videnskabelige organer eller 
ikke-statslige organisationer med anerkendt 
ekspertise af relevans for instituttets 
arbejde til at samarbejde om bestemte 
opgaver og til at deltage i de relevante 
aktiviteter i det rådgivende forum.

8. Direktøren kan på eget initiativ eller på 
forslag fra medlemmerne af det 
rådgivende forum indbyde eksperter eller 
repræsentanter for relevante økonomiske 
sektorer, arbejdsgivere, fagforeninger, 
faglige eller videnskabelige organer eller 
ikke-statslige organisationer med anerkendt 
ekspertise af relevans for instituttets 
arbejde til at samarbejde om bestemte 
opgaver og til at deltage i de relevante 
aktiviteter i det rådgivende forum.
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Begrundelse

Medlemmerne af det rådgivende forum betragtes som værende eksperter og er i en god 
position til at foreslå deltagelse af andre eksperter.

Ændringsforslag 39
Artikel 19, stk. 1

1. Lande, som har indgået aftaler med Det 
Europæiske Fællesskab, der indebærer, at 
de har indført og anvender 
fællesskabsretten på de områder, der 
omfattes af denne forordning, kan deltage i 
instituttets arbejde.

1. Lande, som har indgået aftaler med Det 
Europæiske Fællesskab, der indebærer, at 
de har indført og anvender 
fællesskabsretten på de områder, der 
omfattes af denne forordning, kan deltage i 
instituttets arbejde, f.eks. vedrørende vold 
mod kvinder, skamfering af kvinders 
kønsorganer, menneskehandel, 
konfliktløsning og kvinders deltagelse i 
sociale, økonomiske og politiske 
beslutningsprocesser.

Begrundelse

Samarbejdet med tredjelande, navnlig uden for EU, bør ikke ignorere de mest åbenbare og 
voldelige typer forskelsbehandling, såsom skamfering af kvinders kønsorganer og 
menneskehandel, samt andre spørgsmål, som omhandler kvinders fulde deltagelse i det 
offentlige liv.
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BEGRUNDELSE

1. Historisk baggrund

Ideen om at oprette et institut for ligestilling kom frem i 1995. I 1999 stillede den svenske 
ligestillingsminister et forslag på et seminar i Stockholm.

I den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, som Det Europæiske Råd i Nice vedtog i 
december 2000, anerkendtes behovet for at øge opmærksomheden, samle ressourcerne og 
udveksle erfaringer med henblik på at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder.

Europa-Kommissionen iværksatte derefter en gennemførlighedsundersøgelse, som blev 
offentliggjort i januar 2002, hvori behovet for et sådant institut og de opgaver, det ville skulle 
udføre, blev vurderet.

Med henblik på at sætte yderligere gang i debatten om oprettelse af et institut for ligestilling 
iværksatte Parlamentet en undersøgelse om berettigelsen af, målene for og organiseringen af 
et institut for ligestilling på EU-plan. Denne undersøgelse blev offentliggjort i juni 2004.

I begge undersøgelser fremhæves det, at et institut for ligestilling ville være nyttigt, og det 
anbefales at oprette et sådant. 

Kommissær Spidla gav under en drøftelse med formandskabet og koordinatorerne fra 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (16. januar 2005) meddelelse om det 
kommende forslag om at oprette instituttet for ligestilling. Den 8. marts 2005, på Kvindernes 
Internationale Kampdag, offentliggjorde Kommissionen sit forslag til Rådet og Europa-
Parlamentets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd 
og kvinder.

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling afholdt den 13. september 2005 en 
offentlig høring med henblik på at indhente ekspertudtalelser vedrørende de organisatoriske 
aspekter, opgaverne og koordinationsfunktionen samt civilsamfundets rolle.

Ordførerne glæder sig over Kommissionens forslag, navnlig bestræbelserne på at oprette et 
uafhængigt organ, som specifikt fokuserer på kønsspørgsmål. Ordførerne støtter fuldt ud 
ideen om et organ, som kun beskæftiger sig med ligestillingsspørgsmål, eftersom dette sikrer, 
at det overordnede mål om ligestilling, som det er beskrevet i traktaten, ikke bliver sekundært 
i forhold til anden politik om ikke-forskelsbehandling på EU-plan.

2. Hovedemner

A. Instituttets formål: 

Ordførerne mener, at instituttets formål bør afspejle en mere proaktiv strategi med 
henblik på at sikre en effektiv merværdi.



(Ekstern oversættelse)

PE 364.874v01-00 24/25 PR\586558DA.doc

DA

Både Kommissionens og Parlamentets gennemførlighedsundersøgelser viste, at der var behov 
for at have et ekspertisecenter, som alle dem, der beskæftiger sig med ligestillingspolitikker, 
anerkender som det centrale organ både på europæisk og nationalt plan.

B. Instituttets opgaver: 

Den beskrivelse af opgaverne, som Kommissionens foreslår, afspejler ikke fuldt ud de 
specifikke behov for viden om ligestilling på EU-plan.
Ordførerne understreger behovet for, at instituttet kan fokusere på tilvejebringelse af 
analyser og ekspertise.

Selv om viden om forskelsbehandling på grundlag af køn er spredt, står der allerede en vis 
mængde data og statistikker til rådighed for alle institutioner fra kompetente organer på både 
EU-plan og nationalt plan. Det største problem er disse datas relevans i forhold til den 
politiske beslutningstagning og gennemførelsen af politikker.

Problemet med dataenes sammenlignelighed bør håndteres gennem et specifikt samarbejde 
med de relevante statistiske organer, mens opgaven med at indsamle data, som ville kræve en 
noget større mængde ressourcer end den, Kommissionen har regnet med i sit regnskab, bør 
henhøre under de forskellige ansvarlige organer, således at man sikrer den bedst mulige 
udnyttelse af ressourcerne.

C. Arbejdsmetode

Selv om Kommissionen i sit forslag fremhæver behovet for at have et rationale for instituttets 
arbejde, der er baseret på udveksling af viden, synes strukturen for denne udveksling at være 
for statisk og garanterer ikke effektiv merværdi for instituttets produkt. 

I lyset heraf foreslår ordførerne, at der oprettes et ligestillingsnetværk, som ville give 
alle de berørte parter mulighed for systematisk udveksling af viden, hvor der fokuseres 
på bedste praksis og de mest innovative strategier for integration af kønsaspektet.

Netværket må samtidig være et værktøj til samling af oplysninger samt til opretholdelse af 
konstant udveksling, som instituttets eksperter, de nationale eksperter og beslutningstagerne 
samt ngo'erne og forskningscentrene kan drage nytte af.

D. Instituttets uafhængighed

Ordførerne ønsker at understrege yderligere, at instituttet er uafhængigt. 

Eftersom opgaverne strækker sig ud over teknisk bistand til Kommissionen, er der et klart 
behov for at fremhæve instituttets uafhængighed.  Det er overraskende, at der er to forslag fra 
Kommissionen – et om instituttet for ligestilling og et om agenturet for grundlæggende 
rettigheder, som indeholder så grundlæggende forskelle med hensyn til disse organers 
uafhængighed.
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E. Instituttets struktur

Instituttets struktur er befordrende for dets mål, opgaver og uafhængighed.

I lyset heraf ønsker ordførerne at foreslå en balanceret sammensætning af bestyrelsen med en 
ligeværdig, og derfor neutral, rolle til Rådet, Parlamentet og Kommissionen.
Endvidere bør civilsamfundets deltagelse være mere effektiv i bestyrelsen gennem 
stemmeretten til de tre repræsentanter for ngo'er, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Endvidere understregede det seneste møde i Budgetudvalget med direktørerne for de 
decentrale agenturer, at der er en seriøs kønskløft i mange af agenturerne.

Ordførerne vil derfor gerne have fastlagt, at der mindst skal være to tredjedele kvinder i 
bestyrelsen, hvilket afspejler, at kvinders deltagelse i beslutningsprocesserne støttes.

Direktørens rolle er afgørende for, at instituttet kan fungere godt, og det bør angives klart, at 
hans/hendes udvælgelse skal foregå gennem en gennemsigtig og åben procedure med henblik 
på at sikre, at den mest kvalificerede person får stillingen. Endvidere bør direktøren 
udelukkende være ansvarlig over for bestyrelsen uden indblanding fra Kommissionens side, 
da dette kunne medføre et brud på instituttets uafhængighed.

Det rådgivende forums rolle bør laves om i forbindelse med oprettelsen af 
ligestillingsnetværket. 

Ordførerne ønsker at styrke forbindelsen mellem den politiske beslutningstagning og 
gennemførelsen af politikker med hensyn til integration af kønsaspektet og ligestilling.

Det rådgivende forums rolle bør være at bidrage til instituttets strategiske planlægning, 
tilvejebringelse af ekspertudtalelser til direktøren samt koordinering af aktiviteter vedrørende 
integration af kønsaspektet på nationalt plan med henblik på at sikre en konstant forbindelse 
mellem viden, politik og gennemførelse.

3. Konklusioner

De ændringsforslag, som ordførerne stiller, har til formål at forbedre effektiviteten og 
relevansen af instituttets rolle inden for rammerne af EU's politikker.

Det synes imidlertid at være meget vanskeligt at opfylde instituttets mål uden en passende 
økonomisk investering. Selv om Kommissionens regnskab kun er vejledende, står det klart, at 
vi under sådanne omstændigheder er i fare for at skabe en "papirtiger", som kunne være til 
stor skade for troværdigheden af EU's løfte om at sikre ligestilling.


