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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett 
europeiskt jämställdhetsinstitut
(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0081),

– med beaktande av artikel 251.2, artikel 13.2 och artikel 14.3 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0083/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7

(7) I den genomförbarhetsstudie som 
utfördes för kommissionen konstateras att 
det finns en tydlig roll för ett europeiskt 
jämställdhetsinstitut avseende vissa 
uppgifter som för närvarande inte utförs av 
befintliga organ, särskilt när det gäller att 
samordna, centralisera och sprida 
forskningsresultat, lyfta fram 
jämställdhetsfrågorna samt utarbeta 
verktyg för bättre jämställdhetsintegrering i 
gemenskapens hela politik.

(7) I den genomförbarhetsstudie som 
utfördes för kommissionen konstateras att 
det finns en tydlig roll för ett europeiskt 
jämställdhetsinstitut avseende vissa 
uppgifter som för närvarande inte utförs av 
befintliga organ, särskilt när det gäller att 
samordna, centralisera och sprida 
forskningsresultat, bygga upp nätverk, 
lyfta fram jämställdhetsfrågorna samt 
utarbeta verktyg för bättre 
jämställdhetsintegrering i gemenskapens 
hela politik.
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Motivering

Denna fråga fastställs som ett av de viktigaste målen för institutet i kommissionens 
genomförandestudie och anses vara det verktyg som i det löpande arbetet kan bidra till att 
andra uppgifter som institutet utför får större effekt.

Ändringsförslag 2
Skäl 10

(10) Insamling, analys och spridning av 
objektiva, tillförlitliga och jämförbara 
uppgifter om jämställdhet, utarbetande av 
lämpliga verktyg för att integrera 
jämställdhetsdimensionen på alla 
politikområden, främjande av en dialog 
mellan intressenterna och åtgärder för att 
öka medvetenheten bland 
unionsmedborgarna är nödvändiga insatser 
för att gemenskapen på ett effektivt sätt 
skall kunna främja jämställdhet, särskilt i 
den utvidgade unionen. Det är därför 
lämpligt att inrätta ett europeiskt 
jämställdhetsinstitut som kan bistå EU-
institutionerna och medlemsstaterna genom 
att utföra dessa uppgifter.

(10) Analys och spridning av objektiva, 
tillförlitliga och jämförbara uppgifter om 
jämställdhet, utarbetande av lämpliga 
verktyg för att integrera 
jämställdhetsdimensionen på alla 
politikområden, främjande av en dialog 
mellan intressenterna och åtgärder för att 
öka medvetenheten bland 
unionsmedborgarna är nödvändiga insatser 
för att gemenskapen på ett effektivt sätt 
skall kunna främja jämställdhet och 
genomföra jämställdhetspolitiken, särskilt 
i den utvidgade unionen. Det är därför 
lämpligt att inrätta ett europeiskt 
jämställdhetsinstitut som kan bistå EU-
institutionerna och medlemsstaterna genom 
att utföra dessa uppgifter.

Motivering

En klok användning av resurserna innebär att man undviker att begränsa institutets uppgifter 
till insamling och registrering. Det som saknas på EU-nivå och på nationell nivå är förmåga 
att sammanställa analyser och ta fram innovativa lösningar när det gäller 
jämställdhetsintegrering och främjande av jämställdhet mellan könen.

Ändringsförslag 3
Skäl 11

(11) Samarbete med berörda myndigheter i 
medlemsstaterna är nödvändigt för att man 
skall kunna främja insamling av jämförbara 
och tillförlitliga uppgifter på europeisk 
nivå. Information om jämställdhet är 
relevant på alla nivåer inom gemenskapen 
– den lokala, regionala, nationella och 
europeiska – och tillgång till sådan 
information kommer därför att vara 

(11) Samarbete med berörda myndigheter i 
medlemsstaterna och relevanta 
statistikorgan, i synnerhet Eurostat, är 
nödvändigt för att man skall kunna främja 
insamling av jämförbara och tillförlitliga 
uppgifter på europeisk nivå. Information 
om jämställdhet är relevant på alla nivåer 
inom gemenskapen – den lokala, regionala, 
nationella och europeiska – och tillgång till 
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värdefull för medlemsstaternas 
myndigheter när de utarbetar riktlinjer och 
åtgärder på lokal, regional och nationell 
nivå inom sina respektive 
befogenhetsområden.

sådan information kommer därför att vara 
värdefull för medlemsstaternas 
myndigheter när de utarbetar riktlinjer och 
åtgärder på lokal, regional och nationell 
nivå inom sina respektive 
befogenhetsområden.

Motivering

Samarbetet med Eurostat och andra statistikorgan är av avgörande betydelse för att man 
skall kunna samla in och registrera uppgifter genom att utnyttja resurserna på bästa möjliga 
sätt och ta fram uppgifter i enlighet med institutets behov för analyser och tillhandahållande 
av sakkunskap. 

Ändringsförslag 4
Skäl 12

(12) Institutet skall samarbeta så nära som 
möjligt med alla gemenskapens program 
och organ för att undvika överlappning, 
särskilt med Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 
Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiskt 
centrum för utveckling av yrkesutbildning 
(Cedefop) och det planerade organet för 
mänskliga rättigheter.

(12) Institutet skall samarbeta så nära som 
möjligt med alla gemenskapens program 
och organ för att garantera att resurserna 
utnyttjas på bästa möjliga sätt, särskilt 
med Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor, Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 
och det planerade organet för mänskliga
rättigheter.

Motivering

Ett ofta återkommande påstående både från berörda intressenters och från institutionernas 
sida är att de tillgängliga uppgifterna inte är av tillräckligt god kvalitet, dvs. de kan svårligen 
jämföras på EU-nivå. Mot denna bakgrund, och för att inte avråda från ytterligare 
undersökningar och forskning, är det lämpligare att använda den föreslagna formuleringen.

Ändringsförslag 5
Skäl 13

(13) I enlighet med artikel 3 i fördraget är 
det lämpligt att införa bestämmelser som 
främjar en jämnare könsfördelning i 
styrelsen.

(13) För att ett ökat kvinnligt deltagande i 
styrelsen skall kunna garanteras bör 
majoriteten av styrelsemedlemmarna vara 
kvinnor.

Motivering

Institutet måste föregå med gott exempel på kvinnors deltagande i beslutsprocessen, i 
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synnerhet under den första fasen av inrättandet. 

Ändringsförslag 6
Skäl 19

(19) I linje med subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i 
fördraget kan målet med denna förordning 
– dvs. att tillhandahålla jämförbara och 
tillförlitliga uppgifter på europeisk nivå 
för att bistå EU-institutionerna och 
medlemsstaterna när det gäller att främja 
fördragsmålet om att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
främja jämställdhet – inte uppnås i 
tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna 
och kan därför, på grund av den planerade 
åtgärdens omfattning eller verkningar, 
bättre uppnås på gemenskapsnivå.
Förordningen går inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

I linje med subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i 
fördraget kan målet med denna förordning 
inte uppnås i tillräcklig utsträckning av 
medlemsstaterna och kan därför, på grund 
av den planerade åtgärdens omfattning 
eller verkningar, bättre uppnås på 
gemenskapsnivå. Förordningen går inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Motivering

Den föreslagna formuleringen begränsar institutets roll. Eftersom målen klart och tydligt 
fastställts i en bestämd artikel är det onödigt att upprepa en sådan definition med risk för att 
skapa förvirring. 

Ändringsförslag 7
Artikel 2

De övergripande målen för institutet skall 
vara att bistå gemenskapens institutioner, 
särskilt kommissionen, och
medlemsstaternas myndigheter när det 
gäller att bekämpa könsdiskriminering och 
främja jämställdhet samt att öka 
medvetenheten om dessa frågor bland 
unionsmedborgarna.

De övergripande målen för institutet skall 
vara att bidra till och förbättra
jämställdhetsintegreringen i 
gemenskapens hela politik och därmed 
sammanhängande nationell politik, stödja 
jämställdhet och bekämpa 
könsdiskriminering genom att främja de 
mest innovativa och tvärvetenskapliga
strategierna samt att öka medvetenheten 
om dessa frågor bland unionsmedborgarna.

Motivering

De mål som kommissionen föreslår är samtidigt både för vaga och för svaga. Institutet bör ha 
ett tydligt och bestämt mål som gör att det kan arbeta med framförhållning och på ett 
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innovativt sätt. De långsamma framstegen på jämställdhetsområdet är även en följd av 
klyftan mellan kunskap å ena sidan och uppläggning och tillämpning av politiken å andra 
sidan. Det är därför ändamålsenligt att man omdefinierar målet för att överbrygga denna 
klyfta.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 1, led a

(a) samla in, registrera, analysera och 
sprida relevanta objektiva, tillförlitliga och 
jämförbara uppgifter som rör jämställdhet, 
inbegripet forskningsresultat från 
medlemsstaterna, EU-institutionerna, 
forskningscentrum, nationella 
jämställdhetsorgan, icke-statliga 
organisationer, relevanta tredjeländer samt 
internationella organisationer,

(a) analysera relevanta objektiva, 
tillförlitliga och jämförbara uppgifter som 
rör jämställdhet, inbegripet 
forskningsresultat från medlemsstaterna, 
EU-institutionerna, forskningscentrum, 
nationella jämställdhetsorgan, icke-statliga 
organisationer, relevanta tredjeländer samt 
internationella organisationer,

Motivering

Institutets huvudsakliga uppgift bör vara att analysera uppgifter, vilket skulle ge institutet ett 
särskilt mervärde och ett tydligt ”varumärke”. Se även ändringsförslaget till skäl 10. 

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 1, led b

(b) utveckla metoder att förbättra 
jämförbarheten, objektiviteten och 
tillförlitligheten av uppgifterna på 
europeisk nivå genom att fastställa kriterier 
som förbättrar informationens enhetlighet, 

(b) samarbeta med Eurostat och alla 
relevanta statistikorgan för att utveckla 
metoder att förbättra jämförbarheten, 
objektiviteten och tillförlitligheten av 
uppgifterna på europeisk nivå genom att 
fastställa kriterier som förbättrar 
informationens enhetlighet så att dessa 
organ beaktar jämställdhetsfrågor när de 
samlar in uppgifter,

Motivering

Samarbetet med Eurostat och andra statistikorgan garanterar inte endast att de tillgängliga 
resurserna utnyttjas på bästa sätt, utan ger även institutet möjlighet att koncentrera sig på 
analyser medan statistikorganen ges möjlighet att vid behov lägga om sina undersökningar 
för att förse dem med ett specifikt jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, punkt 1, led c
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(c) utveckla, analysera och utvärdera 
metodverktyg för att stödja 
jämställdhetsintegrering i gemenskapens 
hela politik.

(c) utveckla, analysera, utvärdera och
sprida metodverktyg för att stödja 
jämställdhetsintegrering i gemenskapens 
hela politik och i relevant nationell politik 
samt inom alla gemenskapsinstitutioner 
och gemenskapsorgan.

Motivering

Denna uppgift bör utvidgas så att institutet kan arbeta för en jämställdhetsintegrering i övrig 
gemenskapspolitik. 

Ändringsförslag 11
Artikel 3, punkt 1, led d

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen i EU,

(d) utföra undersökningar om 
jämställdhetssituationen och integreringen
av ett jämställdhetsperspektiv i all politik 
och i budgetförfarandet i EU, i synnerhet 
när det gäller att mäta hur effektiv den 
relevanta gemenskapspolitiken och 
nationella poltiken är,

Motivering

Denna uppgift bör ses i ljuset av institutets mål och skall syfta till att skapa ett verkligt 
mervärde till dess verksamhet.

Ändringsförslag 12
Artikel 3, punkt 1, led da (nytt)

(da) inrätta och samordna det europeiska 
nätverk för jämställdhet som avses i 
artikel 4a och som skall inbegripa 
forskningscentrum, behöriga nationella 
myndigheter, experter och intressenter
engagerade i jämställdhetsfrågor, i syfte 
att stödja och stimulera forskning, 
optimera utnyttjandet av tillgängliga 
resurser och främja utbyte och spridning 
av uppgifter,

Motivering

Nätverket för jämställdhet bör fungera som ett telematiskt stöd vid sammanställning och 
utbyte av uppgifter. Nätverket är den bästa lösningen för att överbrygga tid och avstånd och 
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möjliggöra en fortsatt förbättring av forskningen och spridningen av uppgifter mellan de få 
sammanträden som planerats på institutnivå.

Ändringsförslag 13
Artikel 3, punkt 1, led e

(e) publicera en årlig rapport om den 
egna verksamheten,

utgår

Motivering

Se ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 14
Artikel 3, punkt 1, led f

(f) anordna expertmöten för att stödja 
forskning,

(f) anordna särskilda expertmöten för att 
stödja institutets forskning och uppmuntra 
till utbyte av uppgifter mellan forskare,

Motivering

Utbytet av uppgifter kommer att skötas av nätverket för jämställdhet och rådgivningsgruppen. 
För att undvika överlappning inom institutets verksamhet bör sådana möten anordnas kring 
särskilda frågor som man inte har tillräcklig kunskap om. 

Ändringsförslag 15
Artikel 3, punkt 1, led g

(g) tillsammans med relevanta intressenter 
anordna konferenser, kampanjer, 
rundabordssamtal, seminarier och möten 
på europeisk nivå, och

(g) tillsammans med relevanta intressenter 
anordna konferenser, kampanjer och möten 
på europeisk nivå för att öka 
medvetenheten om jämställdhetsfrågor 
bland unionsmedborgarna, och

Motivering

Utbytet av uppgifter kommer att skötas av nätverket för jämställdhet och inom 
rådgivningsgruppen. Sådana möten bör utnyttjas till att stödja de åtgärder för ökad 
medvetenhet som olika intressenter genomför.

Ändringsförslag 16
Artikel 3, punkt 1, led ha (nytt)
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(ha) inrätta en interaktiv tjänst för att ge
personer som utsatts för 
könsdiskriminering möjlighet att 
rapportera om fall av sådan 
diskriminering inom Europeiska unionen 
och tillhandahålla relevant information 
för att bidra till att undanröja denna form 
av diskriminering,

Motivering

Den föreslagna tjänsten bör fungera som en direkt kanal till medborgarna och ett effektivt 
verktyg för ökad medvetenhet. Den bör även vara ett informationsverktyg för 
rådgivningsgruppens möten. 

Ändringsförslag 17
Artikel 3, punkt 1, led hb (nytt)

(hb) erbjuda offentliga och privata 
organisationer sakkunskap om 
jämställdhetsintegrering, 

Motivering

De begränsade resurserna på EU-nivå samt den sakkunskap som sammanställs inom 
institutet och det slutliga målet att denna sakkunskap skall tillämpas effektivt på alla nivåer 
inom den offentliga och privata förvaltningen motiverar att institutet ges denna specifika 
uppgift.

Ändringsförslag 18
Artikel 3, punkt 1, led hc (nytt)

(hc) lägga fram rekommendationer och 
riktlinjer för gemenskapsinstitutionerna 
så att de konkret kan integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i lagstiftningen,

Motivering

Institutets framförhållande strategi innebär möjligheter att lägga fram sådana 
rekommendationer i syfte att uppnå en verklig förbättring av jämställdheten.

Ändringsförslag 19
Artikel 3, punkt 1, led hd (nytt)
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(hd) delta i dialoger på internationell nivå 
med myndigheter och organisationer som 
ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Motivering

Det mervärde som skapas genom institutets arbete bör även användas som exempel på 
internationell nivå.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 1, led he (nytt)

(he) förelägga gemenskapsinstitutionerna 
rapporter om jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering i anslutnings-
och kandidatländerna,

Motivering

Institutets sakkunskap bör även bidra till att förse gemenskapsinstitutionerna med en så 
korrekt bedömning som möjligt av framstegen i kandidatländerna på området för denna 
förordning. 

Ändringsförslag 21
Artikel 3, punkt 1a (ny)

1a. Institutet skall offentliggöra en årlig 
rapport om sin verksamhet.

Motivering

Institutets årliga rapport är en särskild uppgift som bör anges separat. 

Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 3

3. För att undvika överlappning och
säkerställa bästa möjliga resursanvändning 
skall institutet vid utförandet av sina 
uppgifter beakta befintlig information från 
olika källor och särskilt det arbete som 
redan utförs av EU-institutionerna och 
andra institutioner, organ och behöriga 
nationella och internationella 
organisationer samt ha ett nära samarbete 

3. För att säkerställa bästa möjliga 
resursanvändning skall institutet vid 
utförandet av sina uppgifter beakta 
befintlig information från olika källor och 
särskilt det arbete som redan utförs av 
EU-institutionerna och andra institutioner, 
organ och behöriga nationella och 
internationella organisationer samt ha ett 
nära samarbete med behöriga avdelningar 
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med behöriga avdelningar inom 
kommissionen. Institutet skall säkerställa 
lämplig samordning med alla relevanta 
EU-organ, och vid behov skall 
samförståndsavtal slutas.

inom kommissionen. Institutet skall 
säkerställa lämplig samordning med alla 
relevanta EU-organ, och vid behov skall 
samförståndsavtal slutas.

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 12.

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 5, stycke 1a (nytt)

Institutets årliga rapport skall innehålla 
information om sådana avtal, inbegripet 
detaljerad information om de uppgifter 
som lagts på entreprenad och de 
organisationer som anförtrotts dessa 
uppgifter.

Motivering

Delegeringen av uppgifter skall tydligt anges i institutets årliga rapport.

Ändringsförslag 24
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Nätverk för jämställdhet

1. För att det nätverk som avses i 
artikel 3.1 d skall kunna inrättas så snart 
och på ett så effektiv sätt som möjligt, 
skall institutet genomföra ett öppet 
anbudsförfarande i syfte att sammanställa 
en förteckning över centrum, 
myndigheter, organisationer och experter 
som är engagerade i frågor om 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
2. Styrelsen skall med beaktande av den 
förteckning som avses i punkt 1 bjuda in 
de förtecknade organisationerna eller 
enskilda personerna att delta i nätverket. 
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Motivering

Se ändringsförslaget om nätverket för jämställdhet.

Ändringsförslag 25
Artikel 5

Institutet skall utföra sina uppgifter 
oberoende av nationella myndigheter och 
det civila samhället och skall vara
självständigt i förhållande till 
EU-institutionerna.

Institutet skall utföra sina uppgifter helt
oberoende.

Motivering

Institutets fulla och villkorslösa självständighet är ett grundläggande krav vid utförandet av 
uppgifterna. Ändringsförslaget ligger i linje med kommissionens förslag om inrättandet av en 
byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 26
Artikel 7, punkt 4

4. Personuppgifter får inte bearbetas eller 
överföras utom då detta är absolut 
nödvändigt med tanke på fullföljandet av 
institutets uppdrag. I sådana fall skall
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter tillämpas.

4. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter skall tillämpas när 
institutet behandlar uppgifter.

Motivering

Den föreslagna ändringen är tydligare och i linje med övriga befintliga bestämmelser om 
inrättande av byråer.

Ändringsförslag 27
Artikel 8, punkt 1

1. För att underlätta utförandet av sina 
uppgifter skall institutet samarbeta med 
organisationer i medlemsstaterna, till 

1. För att underlätta utförandet av sina 
uppgifter skall institutet samarbeta med 
organisationer och experter i 
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exempel jämställdhetsorgan, 
forskningscentrum, icke-statliga 
organisationer och arbetsmarknadens parter 
samt med relevanta organisationer på 
europeisk och internationell nivå och i 
tredjeländer.

medlemsstaterna, till exempel 
jämställdhetsorgan, forskningscentrum, 
icke-statliga organisationer och 
arbetsmarknadens parter samt med 
relevanta organisationer på europeisk och 
internationell nivå och i tredjeländer.

Motivering

Könsdiskriminering är ett mångfasetterat fenomen och enskilda experter från specifika 
områden skulle därför på ett effektivt sätt kunna bidra till institutets arbete. 

Ändringsförslag 28
Artikel 10, punkt 1, inledningen och led a

1. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter 
som utses av rådet, sex ledamöter som 
utses av kommissionen samt tre ledamöter 
utan rösträtt som utses av kommissionen 
och som representerar en av följande 
grupper:

1. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter 
som utses av rådet, fyra ledamöter som 
utses av kommissionen, fyra ledamöter 
som utses av Europaparlamentet samt tre
ledamöter som utses av kommissionen,
med respekt för pluralism och i enlighet 
med rotationsprincipen, och som 
representerar en av följande grupper:

(a) En relevant icke-statlig organisation
på gemenskapsnivå som har ett legitimt 
intresse av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja 
jämställdhet.

(a) Icke-statliga organisationer på 
gemenskapsnivå som har ett legitimt 
intresse av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja 
jämställdhet.

Motivering

Man bör ge de tre institutionerna en välavvägd roll när styrelsen utses för att garantera att 
institutet får en oberoende ställning. Det civila samhällets aktiva deltagande, på basis av 
principen om pluralism och rotering, återspeglar dess roll när det gäller att sprida och 
tillämpa principerna om jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Ändringsförslag 29
Artikel 10, punkt 2

2. Styrelseledamöterna skall utses på ett 
sådant sätt att högsta kompetens och en 
bred och relevant sakkunskap på 
jämställdhetsområdet garanteras.

2. Styrelseledamöterna skall utses på ett 
sådant sätt att högsta kompetens och en 
bred och relevant tvärvetenskaplig
sakkunskap på jämställdhetsområdet 
garanteras. 

Kommissionen och rådet skall syfta till att Minst två tredjedelar av 
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eftersträva en jämn könsfördelning i 
styrelsen.

styrelseledamöterna skall vara kvinnor.

Suppleanter som företräder ledamöterna 
när de inte är närvarande skall utses enligt 
samma förfarande. 

Suppleanter som företräder ledamöterna 
när de inte är närvarande skall utses enligt 
samma förfarande. 

Mandattiden skall vara fem år och kan 
förnyas en gång.

Mandattiden skall vara fem år och kan 
förnyas en gång.

Förteckningen över styrelsemedlemmar 
skall publiceras av rådet i Europeiska 
unionens officiella tidning samt på 
institutets webbplats.

Förteckningen över styrelsemedlemmar 
skall publiceras av rådet i Europeiska 
unionens officiella tidning, på institutets 
webbplats samt på alla övriga relevanta 
webbplatser.

Motivering

Jämställdhetsfrågor är övergripande och genomsyrar de sociala, ekonomiska, rättsliga och 
kulturella områdena i samhället. Därför behövs det en styrelse som kan behandla det 
mångfasetterade fenomenet med könsdiskriminering. 

Ändringsförslag 30
Artikel 10, punkt 3

3. Styrelsen skall välja sin ordförande och 
vice ordförande för en period om ett år 
med möjlighet till omval.

3. Styrelsen skall välja sin ordförande och 
vice ordförande för en period om två och 
ett halvt år. Styrelseledamöterna kan med 
två tredjedels majoritet avsätta 
ordföranden och vice ordföranden.

Motivering

En mer ansvarsfull styrelse gör det möjligt att agera med större framförhållning och komma 
med värdefulla bidrag till direktörens arbete.

Ändringsförslag 31
Artikel 10, punkt 5, led b

(b) Anta den årliga rapport som avses i 
artikel 3.e och som jämför resultaten med 
målen i det årliga arbetsprogrammet. 
Rapporten skall senast den 15 juni 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, revisionsrätten, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén.

(b) Anta den årliga rapport som avses i 
artikel 3.e och som jämför resultaten med 
målen i det årliga arbetsprogrammet. 
Rapporten skall senast den 15 juni 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, revisionsrätten, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén och skall offentliggöras 
på institutets webbplats.
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Motivering

Institutets centrala roll motiverar maximal öppenhet när det gäller offentliggörandet av den 
årliga rapporten.

Ändringsförslag 32
Artikel 10, punkt 9

9. Ordföranden skall sammankalla 
styrelsen minst två gånger per år. 
Ordföranden skall kalla till ytterligare 
möten på eget initiativ eller på begäran av 
minst en tredjedel av 
styrelsemedlemmarna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 33
Artikel 10, punkt 11

11. Direktörerna för Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 
Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiska 
centrum för utveckling av yrkesutbildning 
och det organ för mänskliga rättigheter 
som kan komma att inrättas i framtiden kan 
i förekommande fall bjudas in att delta i 
styrelsens möten som observatörer.

11. Direktörerna för Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 
Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiska 
centrum för utveckling av yrkesutbildning 
och det organ för mänskliga rättigheter 
som kan komma att inrättas i framtiden kan 
i förekommande fall bjudas in att delta i 
styrelsens möten som observatörer för att 
samordna respektive arbetsprogram när 
det gäller jämställdhetsintegrering.

Motivering

I linje med ändringsförslagen till artikel 2 bör ett sådant deltagande i styrelsens arbete bidra 
till ökad samordning av arbetsuppgifterna mellan de olika involverade gemenskapsorganen.

Ändringsförslag 34
Artikel 11, punkt 1

1. Institutet skall ledas av en direktör som 
utses av styrelsen på förslag av 

1. Institutet skall ledas av en direktör som 
utses av styrelsen, på
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kommissionen. Den sökande som 
styrelsen valt ut kan före utnämningen bli 
ombedd att avlägga en försäkran inför 
behöriga utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från parlaments- eller 
utskottsledamöterna.

grundval av en lista över kandidater som 
kommissionen skall
föreslå till följd av ett öppet 
uttagningsförfarande, efter det att
en inbjudan till intresseanmälan har 
offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning och 
annorstädes. Kandidaterna skall före 
utnämningen utan
dröjsmål uppmanas att göra ett uttalande 
inför behöriga utskott i Europaparlamentet 
och besvara frågor från parlaments- eller 
utskottsledamöterna. Styrelsen skall ta 
vederbörlig hänsyn till 
Europaparlamentets yttrande när 
direktören utses.

Motivering

Direktörens avgörande roll i arbetet med att uppfylla institutets mål förutsätter ett öppet och 
selektivt förfarande för att garantera att befattningen tillsätts med en så kompetent person 
som möjligt.

Ändringsförslag 35
Artikel 11, punkt 2, inledning

2. Direktörens mandattid skall vara fem år. 
Mandattiden kan på förslag från 
kommissionen och efter utvärdering 
förlängas en gång med högst fem år.
Kommissionen skall i utvärderingen 
särskilt bedöma

2. Direktörens mandattid skall vara fem år. 
Mandattiden kan efter utvärdering 
förlängas en gång med högst fem år.
Styrelsen skall i utvärderingen särskilt 
bedöma

Motivering

Om styrelsen skall garanteras en helt oberoende ställning och tilldelas ökat ansvar är det inte 
lämpligt att kommissionen deltar i utvärderingsprocessen.

Ändringsförslag 36
Artikel 12, punkt 1

1. Rådgivningsgruppen skall bestå av 
medlemmar från behöriga organ som 
arbetar med jämställdhetsfrågor, och en 
sådan representant skall utses av varje 
medlemsstat, samt tre medlemmar utan 

1. Rådgivningsgruppen skall bestå av 
medlemmar från behöriga organ som 
arbetar med jämställdhetsfrågor, och en 
sådan representant skall utses av varje 
medlemsstat.
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rösträtt som skall utses av kommissionen 
och representerar intressenter på 
europeisk nivå, till exempel icke-statliga 
organisationer som har ett legitimt 
intresse av att bidra till att bekämpa 
könsdiskriminering och främja 
jämställdhet samt representanter för 
arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer på 
gemenskapsnivå. Företrädarna får 
ersättas av suppleanter, vilka skall utses 
vid samma tillfälle.

Motivering

Med hänsyn till icke-statliga organisationers aktiva deltagande i styrelsen och 
rådgivningsgruppens omdefinierade verksamhetsområde är det onödigt med dubbel 
representation i rådgivningsgruppen.

Ändringsförslag 37
Artikel 12, punkt 4

4. Rådgivningsgruppen skall vara ett 
forum för informationsutbyte om 
jämställdhetsfrågor och för 
sammanförande av kunskap. Gruppen 
skall se till att institutet har ett nära 
samarbete med behöriga organ i 
medlemsstaterna.

4. Rådgivningsgruppen skall bistå 
direktören i arbetet med att utarbeta 
institutets årliga arbetsprogram och 
arbetsprogram på medellång sikt.

Den skall vara ett forum för samarbete 
mellan nationella förvaltningar vid 
genomförandet av åtgärder för 
jämställdhetsintegrering i nationell politik 
och för uppföljning av de uppgifter som 
anges i artikel 3.1 ha.

Motivering

Genom att nätverket inrättas måste rådgivningsgruppens roll omdefinieras så att institutets 
nya uppgifter kompletteras och en uppföljning och samordning av genomförandet garanteras.

Ändringsförslag 38
Artikel 12, punkt 8

8. Direktören får bjuda in experter eller 
företrädare för relevanta näringsgrenar, 

8. Direktören får, på eget initiativ eller på 
uppmaning av rådgivningsgruppens 
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arbetsgivare, fackliga organisationer,
yrkesorganisationer, vetenskapliga organ 
eller icke-statliga organisationer med 
erkänd erfarenhet på områden där institutet 
verkar till samarbete i fråga om särskilda 
uppgifter och till deltagande i relevant 
verksamhet inom rådgivningsgruppen.

medlemmar, bjuda in experter eller 
företrädare för relevanta näringsgrenar, 
arbetsgivare, fackliga organisationer, 
yrkesorganisationer, vetenskapliga organ 
eller icke-statliga organisationer med 
erkänd erfarenhet på områden där institutet 
verkar till samarbete i fråga om särskilda 
uppgifter och till deltagande i relevant 
verksamhet inom rådgivningsgruppen.

Motivering

Medlemmarna av rådgivningsgruppen anses vara experter och har därför en privilegierad 
ställning när det gäller att föreslå att andra experter deltar.

Ändringsförslag 39
Artikel 19, punkt 1

1. Institutet skall låta de länder delta som 
slutit avtal med Europeiska gemenskapen 
enligt vilka de har antagit och tillämpat 
gemenskapslagstiftningen på det område 
som täcks av denna förordning.

1. Institutet skall låta de länder delta som 
slutit avtal med Europeiska gemenskapen 
enligt vilka de har antagit och tillämpat 
gemenskapslagstiftningen på det område 
som täcks av denna förordning, exempelvis 
när det gäller våld mot kvinnor, kvinnlig 
könsstympning, människohandel, 
konfliktlösning och kvinnors deltagande i 
sociala, ekonomiska och politiska 
beslutsprocesser.

Motivering

Samarbetet med tredje länder, i synnerhet utanför EU, får inte uppfattas så att de 
allvarligaste och mest våldsamma formerna av diskriminering förbises, såsom kvinnlig 
könsstympning och människohandel samt andra frågor som berör kvinnors fulla deltagande i 
det offentliga livet.
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MOTIVERING

1. Historisk bakgrund

Idén om att skapa ett jämställdhetsinstitut framfördes första gången 1995. Ett utkast till 
förslag presenterades sedan av den svenska jämställdhetsministern 1999 vid ett seminarium i 
Stockholm.

Europeiska rådet konstaterade inom ramen för den socialpolitiska agendan, som antogs i Nice 
i december 2000, att det finns ett behov av att öka medvetenheten, sammanföra resurser och 
utbyta erfarenheter i syfte att främja jämställdhet mellan män och kvinnor.

Europeiska kommissionen inledde därefter en genomförbarhetsstudie i januari 2002, där 
behovet av ett sådant institut och de uppgifter det skulle utföra analyserades.

För att ytterligare driva på debatten om inrättandet av ett jämställdhetsinstitut genomförde 
Europaparlamentet en undersökning om motiven för, syftet med och utformningen av ett 
jämställdhetsinstitut på EU-nivå. Den studien offentliggjordes i juni 2004.

Båda dessa studier understryker behovet av ett jämställdhetsinstitut och rekommenderar att ett 
sådant inrättas. 

Under diskussionen med utskottets för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män presidium och samordnare (den 16 januari 2005) meddelade kommissionsledamot 
Vladimir Spidla att kommissionen tänkte lägga fram ett förslag om att inrätta ett 
jämställdhetsinstitut. Den 8 mars 2005, på Internationella kvinnodagen, offentliggjorde 
Europeiska kommissionen sitt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
inrättande av ett jämställdhetsinstitut.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män organiserade en 
offentlig utfrågning den 13 september 2005 för att samla in expertsynpunkter om 
organisatoriska aspekter, uppgifter och samordningsfunktionen samt det organiserade 
civilsamhällets roll.

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag, framför allt tanken att skapa ett 
oberoende organ som fokuserar specifikt på jämställdhetsfrågor. Föredragandena stöder 
helhjärtat idén att skapa ett organ som enbart sysslar med jämställdhetsfrågor, eftersom det 
skulle garantera att det övergripande målet jämställdhet mellan kvinnor och män, som nämns i 
fördraget, inte hamnar på andra plats efter övriga antidiskrimineringsprogram på EU-nivå.

2. Huvudfrågor

A. Institutets syfte: 

Enligt föredragandena bör institutets syfte i första hand vara mer proaktivt om det skall 
kunna skapa ett verkligt mervärde.

I båda genomförbarhetsstudierna från kommissionen och parlamentet påpekades 
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nödvändigheten av att ha ett kunskapscentrum som betraktas som en central instans av 
samtliga aktörer som sysslar med jämställdhetspolitiska frågor på EU-nivå och på nationell 
nivå.

B. Institutets uppgifter: 

Den beskrivning av uppgifter som föreslås av kommissionen återspeglar inte helt de specifika 
behoven av kunskap om jämställdhetsfrågor på EU-nivå.

Föredragandena understryker behovet av att låta institutet fokusera på att leverera 
analyser och expertkunskaper.

Även om kunskapen om könsdiskriminering är splittrad, finns det redan en viss mängd 
uppgifter och statistik tillgänglig för alla institutioner, levererade av kompetenta organ, såväl 
på EU-nivå som på nationell nivå. Huvudproblemet är dessa uppgifters relevans för 
policyutveckling och genomförande.

Problemet med uppgifternas jämförbarhet bör hanteras via ett specifikt samarbete med 
relevanta statistiska organ. Uppgiften att samla in uppgifter, vilket skulle kräva betydligt 
större resurser än dem som kommissionen anger i sin finansieringsöversikt, bör emellertid 
hamna inom respektive ansvariga organ i syfte att garantera bästa tänkbara resursanvändning.

C. Arbetsmetod

Även om kommissionen i sitt förslag understryker behovet av att ge institutet en bas för 
kunskapsutbyte, verkar strukturen för detta kunskapsutbyte vara för statiskt och garanterar 
inte ett reellt mervärde för institutets resultat. 

I det sammanhanget föreslår föredragandena att ett nätverk för jämställdhet mellan 
kvinnor och män skapas. Ett sådant nätverk skulle göra det möjligt för alla berörda 
aktörer att genomföra ett systematiskt kunskapsutbyte och fokusera på bästa praxis och 
de mest innovativa strategierna för integrering av jämställdhetsfrågor.

Nätverket bör samtidigt vara ett redskap för att samla in information och ett redskap för att 
bibehålla ett konstant informationsutbyte till fromma för institutets experter, nationella 
experter och beslutsfattare samt icke-statliga organisationer och forskningscentrum.

D. Institutets oberoende

Föredragandena önskar dessutom understryka institutets oberoende. 

Eftersom institutets uppgifter går långt utöver att ge kommissionen tekniskt stöd, finns det ett 
klart behov av att framhålla institutets oberoende ställning. Det är förvånande att det finns 
två förslag från kommissionen, ett som gäller jämställdhetsinstitutet och ett annat som gäller 
ett organ för grundläggande rättigheter, med tydliga skillnader vad gäller de båda organens 
oberoende ställning.
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E. Institutets struktur

Institutets struktur är en nödvändig förutsättning för dess mål, uppgifter och oberoende.

I det avseendet vill föredragandena föreslå en balanserad sammansättning av styrelsen med en 
jämlik, och därför neutral, roll för rådet, parlamentet och kommissionen.

Civilsamhällets representanter bör dessutom få en mer framträdande roll i styrelsen genom 
den rösträtt som garanteras de tre företrädarna för icke-statliga organisationer, anställda och 
arbetstagare.

Dessutom framkom under budgetutskottet senaste möte med direktörerna för de 
decentraliserade organen en allvarlig jämställdhetsklyfta i många av organen.

Föredragandena vill därför att man fastställer en lägsta kvot på två tredjedelar kvinnor i 
styrelsen, som ett tecken på stöd till kvinnligt deltagande i beslutsprocesser.

Direktörens roll är av avgörande betydelse för att institutet skall fungera bra. Det bör klart 
sägas ifrån att hon eller han skall utses i ett öppet förfarande som medger insyn för att 
garantera den lämpligaste profilen för denna roll. Direktören bör dessutom enbart vara 
ansvarig gentemot styrelsen utan påverkan från kommissionen, eftersom det skulle kunna leda 
till att institutets oberoende ställning äventyras.

Rådgivningsgruppens roll bör läggas om genom skapandet av nätverket för jämställdhet 
mellan män och kvinnor. 

Föredragandena vill förstärka sambandet mellan policyutveckling och genomförande när det 
gäller integrering av jämställdhetsfrågor och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Rådgivningsgruppens roll bör vara att bidra till institutets strategiska planering, erbjuda 
direktören expertrådgivning och samordna integreringen av jämställdhetsaspekterna på 
nationell nivå för att garantera kopplingen mellan kunskaper, policy och genomförande.

3. Slutsatser

De ändringsförslag som föreslås av föredragandena syftar till att göra institutets roll inom 
ramen för EU:s politiska program mer effektiv och relevant.

Det verkar emellertid mycket svårt att nå institutets mål utan en adekvat finansiering. Även 
om kommissionens finansieringsöversikt enbart är vägledande, står det klart att med de 
resurser som föreslås riskerar vi att skapa en ”papperstiger”, vilket skulle kunna allvarligt 
skada trovärdigheten för EU:s engagemang när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och 
män.


