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Inledning  
 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska 
jämställdhetsinstitutet,  
 
som nedan kallas parten när de hänvisas till var och en för sig, eller parterna när de 
hänvisas till gemensamt,  
 
som beaktar rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om 
inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, särskilt 
artikel 4.1 som fastställer byråns uppgifter, 
 
som beaktar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 
20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut, särskilt 
artikel 3.1 som fastställer jämställdhetsinstitutets uppgifter, 
 
som erinrar om att skyddet av kvinnors rättigheter och genomförandet av jämställdhet 
är nödvändiga förutsättningar för ett effektivt skydd av de mänskliga rättigheterna och 
att komplementariteten däremellan behöver lyftas fram,  
 
som beaktar det mervärde som samarbete mellan organen ger för att främja en 
samsyn inom de fastställda samarbetsområdena, samt för att nå de mål som 
organen ställt upp och maximera fördelarna, 
 
 
har enats om följande:  
 
 
 

Artikel 1 
Syfte 

 
Syftet med detta samarbetsavtal är att upprätta en allmän ram för samarbete mellan 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska 
jämställdhetsinstitutet. Målen är följande:   

• Främja ett nära samarbete inom forskning, kommunikation och 
nätverksbyggnad. 

• Stärka arbetet med att främja mänskliga rättigheter och jämställdhet.  
• På bästa sätt använda personalresurser och ekonomiska resurser inom 

respektive organ. 
• Öka effektiviteten och undvika dubbelarbete. 
• Se till att det skapas samstämmighet och synergieffekter i forskningen med 

sikte på att optimera effekten av alla åtgärder som vidtas i EU för att förbättra 
jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa. 



 
 

Artikel 2 
Samsyn på integrering av ett jämställdhetsperspektiv 

 
1.  Parterna ska samarbeta för att utveckla en samsyn när det gäller att integrera 
jämställdhetsfrågorna inom ramen för sina aktiviteter och i överensstämmelse med 
arbetsprogrammen på medellång sikt och de årliga arbetsprogrammen, och 
samordna sina verksamheter där det är lämpligt.  
 
2.  För att uppnå detta ska parterna överväga att ta fram lämpliga verktyg för att 
fastställa befintliga skillnader när det gäller frågorna om integreringen av 
jämställdhetsperspektivet – på en operativ eller praktisk nivå – som berör parternas 
aktiviteter. I den mån det är genomförbart ska parterna överväga om det är möjligt 
och lämpligt med en tillnärmning av befintlig praxis och samarbeta för att ta fram god 
praxis, riktlinjedokument och liknande initiativ.  
 
3. Parterna ska rådgöra om vilka aktiviteter av gemensamt intresse som ska 
avspeglas i deras arbetsprogram på medellång sikt och årliga arbetsprogram. 
 
4.  Detta samarbetsavtal kan kompletteras med handlingsplaner. Dessa ses över 
regelbundet och i samband därmed fastställs konkreta aktiviteter och tidsgränser för 
genomförande, när detta bedöms vara nödvändigt. 
 
5. Parterna kan på begäran ge sakkunskap om den operativa verksamhetens 
olika faser (eller om särskild operativ verksamhet). Detta kan bland annat vara att ge 
rådgivning om hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av aktiviteter som parterna anser lämpliga.  
 
6. Parterna ska utbyta information om frågor som rör integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 
 

Artikel 3 
Forskning 

 
1. Parterna ska utbyta information om kommande forskningsaktiviteter av 
ömsesidigt intresse och relevant forskningsutveckling. 
 
2.  Parterna ska kalla varandra till relevanta expertmöten och, där det är lämpligt, 
samarbeta vid undersökningar av forskningsprojekt och andra aktiviteter eller 
kommande publikationer.   
 
 
 



 
 

Artikel 4 
Nätverksbyggande och gemensamma evenemang 

 
1. Parterna ska tillsammans försöka fastställa gemensamma intressenter och 
målgrupper samt utbyta information om sina respektive intressenters samverkan. 
 

 
2. Parterna kommer där det är lämpligt att samarbeta i planeringen och 
genomförandet av aktiviteterna för nätverksbyggande och gemensamt anordna 
evenemang.  
 
 

Artikel 5 
Kommunikation och informationsspridning 

 
1. Parterna kommer att se till att det sprids information om relevanta ämnen till 
sina intressenter och partner. 
 
2.  Parterna ska utbyta information om strategiska kommunikationsaktiviteter och 
därmed se till att frågorna om jämställdhet och mänskliga rättigheter i EU får ett mer 
enhetligt uttryck. 
 
3. Parterna ska i förekommande fall anordna gemensamma pressaktiviteter 
(meddelanden, genomgångar, arbetsgrupper) för att skapa synergieffekter och sörja 
för samstämmighet. 
 
4. Parterna ska utbyta innovativ praxis inom webbkommunikation, sociala medier 
och nätverksbyggande. 
 
 

Artikel 6 
Administrativa och ekonomiska frågor 

 
1.   Parterna ska utbyta erfarenheter i ekonomiska och administrativa frågor. 

 
2. Parterna kan inleda gemensamma upphandlingsförfaranden för aktiviteter av 
gemensamt intresse och i överensstämmelse med arbetsprogrammen på medellång 
sikt och de årliga arbetsprogrammen. De lämpliga arrangemangen för förfarandet 
överenskoms mellan de två parterna. 
 
 

Artikel 7 
Ömsesidigt stöd 

 
Med tanke på genomförandet av sina respektive uppdrag och årliga 

arbetsprogram ska parterna stödja varandra när det gäller att knyta kontakter och 
underlätta kommunikation mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och andra 
intressenter, när detta är lämpligt.  



 
 

Artikel 8 
Kontaktpersoner 

 
 Båda parter kommer att utse huvudkontaktpersoner för specifika områden av 
gemensamt intresse. 
 
 

Artikel 9 
Utgifter 

 
Parterna ska stå för de egna kostnaderna i samband med genomförandet av 

detta samarbetsavtal. Annat kan beslutas från fall till fall.  
 
 

Artikel 10 
Sekretess 

  
Varje part åtar sig att behandla konfidentiellt alla uppgifter, alla handlingar eller 

annat material som den andra parten delgett som konfidentiell information, att inte 
lämna ut sådan information till tredje part utan att i förväg fått skriftligt medgivande av 
den andra parten, och att inte använda sådan information i något annat syfte än för 
genomförandet av detta samarbetsavtal. 

 
Enligt detta avtal är utbytet av sekretessbelagda uppgifter från EU begränsat 

upp till sekretessnivån RESTRICTED/RESTREINT UE. Varje part åtar sig att vidta 
alla säkerhetsåtgärder för att skydda sekretessbelagda EU-uppgifter: 
 
 

Artikel 11 
Tvistlösning 

 
Alla tvister som kan uppstå i samband med tolkningen eller tillämpningen av 

detta samarbetsavtal ska avgöras genom samråd och förhandlingar mellan 
företrädare för parterna.  
 
 

Artikel 12 
Ändringar och tillägg 

 
1.  Detta samarbetsavtal kan när som helst ändras genom ömsesidigt samtycke 
mellan parterna. Samtliga ändringar och tillägg måste göras skriftligen.  
 
2.  Endera parten kan begära samråd i avsikt att ändra detta samarbetsavtal. 
 
 



Artikel 13 
Uppsägning 

 
Endera parten kan säga upp detta samarbetsavtal med sex månaders skriftligt 

varsel.  
 
 

Artikel 14 
Ikraftträdande 

 
Detta samarbetsavtal träder i kraft dagen efter att det har skrivits under av 

båda parter.  
 
Utfärdat på engelska i två exemplar 
 
 
 


