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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til protokol nr. 1 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union og til protokol nr. 2 

til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om anvendelse af 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2016 om situationen for kvindelige flygtninge og 

asylansøgere i EU, 

– der henviser til Kommissionens fælles arbejdsdokument "Ligestilling mellem kønnene og 

styrkelse af kvinders indflydelse og status: ændring af pigers og kvinders liv via EU's 

eksterne forbindelser 2016-2020, 

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 

kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), 

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 og 1960 om 

kvinder, fred og sikkerhed, 

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 

mod kvinder (CEDAW), 

– der henviser til konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil 

fra1967, 

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, 

– der henviser til FN-rapporten fra den særlige rapportør om vold mod kvinder, dens årsager 

og følger, Rashida Manjoo, fra 2015, 

– der henviser til resultaterne fra det 60. møde i FN's kommission for kvinders status, der 

blev afholdt i FN's hovedkvarter i New York fra den 14.- 24. marts 2016; 

– der henviser til en rapport udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen i 2013 om 

globale og regionale skøn for så vidt angår vold mod kvinder, 

Α. der henviser til, at vold mod kvinder og piger er en af verdens mest udbredte 

menneskerettighedskrænkelser, som berører alle samfundslag, uanset alder, uddannelse, 

indkomst, social stilling og oprindelses- eller bopælsland, og udgør en afgørende hindring 

for kønsligestilling; der henviser til, at der er konstateret en betydelig stigning i antallet af 

sådanne sager i visse lande; 

B. der henviser til, at kvinder og piger i mange dele af verden stadig er ofre for kønsbestemt 

vold, herunder voldtægt, menneskehandel, tvangsægteskaber, æresforbrydelser, kvindelig 

kønslemlæstelse, slaveri, og grusomme og inhumane afstraffelser, som kan sidestilles med 

tortur og andre krænkelser af deres grundlæggende rettigheder til liv, frihed, retfærdighed, 

værdighed, sikkerhed og frihed og deres ret til psykisk og fysisk integritet og 
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selvbestemmelse, hvad angår seksuelle og reproduktive forhold; 

C. der henviser til, at ikke alle kvinder og børn, der har været ofre for vold i hjemmet eller 

forbrydelser med seksuelt motiv har adgang til passende støttenetværk, mentale 

sundhedstjenester eller retssystemer, der kan håndtere disse former for overtrædelser; 

D. der henviser til, at ca. 35 % af kvinder på verdensplan ifølge 

Verdenssundhedsorganisationen har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold, og at 

dette tal ikke omfatter de sager, som ikke indrapporteres af kvinder, og data, som aldrig er 

blevet indsamlet; 

E. der henviser til, at der i lande med dødsstraf anvendes metoder på kvinder, der svarer til 

tortur og fysisk ydmygelse; 

F. der henviser til, at respekten for menneskerettighederne og især kvinders og børns 

rettigheder er truede på verdensplan, og der henviser til, at menneskerettighedernes 

universalitet i stigende og alvorlig grad anfægtes af en række autoritære regimer; der 

henviser til, at højreekstremistiske bevægelser og anti-ligestillingsbevægelser har gjort 

adskillige forsøg på at begrænse kvinders ret til deres krop, rettigheder for lesbiske, 

bøsser, biseksuelle, trans- og intersexpersoner (LGBTI) og de grundlæggende rettigheder 

for flygtninge og asylansøgere; 

G. der henviser til, at EU er engageret i at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre 

integration af ligestillingsaspektet i alle sine foranstaltninger; 

H. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en forudsætning for, at kvinder og piger 

kan udøve deres menneskerettigheder og er nøglen til gennemførelsen af integration af 

ligestillingsaspektet i de nationale strategiske programmer; 

I. der henviser til, at EU's ligestillingsstrategi allerede foreskriver integration af 

ligestillingsaspektet i EU's handelspolitik; 

J. der henviser til, at flygtningekvinder og -børn, asylansøgere og statsløse personer under 

væbnede konflikter er blandt de mest udsatte grupper i samfundet, og at de risici, som 

fordrevne teenagepiger udsættes for i forbindelse med humanitære kriser, er blevet 

væsentligt større; 

K. der henviser til, at nogle europæiske lande i de seneste år har indtaget en mindre tolerant 

holdning over for migranter, flygtninge og asylansøgere; der henviser til, at EU bør foregå 

med et godt eksempel og følge en konsekvent linje i sine interne og eksterne politikker; 

der henviser til, at medlemsstaterne skal omsætte europæisk lovgivning til national 

lovgivning; 

L. der henviser til, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er baseret på 

grundlæggende menneskerettigheder og er væsentlige dele af den menneskelige 

værdighed; der endvidere henviser til, at disse endnu ikke er sikret i alle dele af verden; 

M. der henviser til, at kvinder overalt i verden er særligt hårdt ramt af følgerne af klima-, 

miljø- og energipolitikker, hvilket knytter bekæmpelsen af ulighed mellem kønnene tæt 

sammen med kampen mod klimaændringer; 
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N. der henviser til, at kvinder og piger med handicap eller fra kulturelle, traditionelle, 

sproglige eller religiøse mindretal eller mindretal baseret på køn eller seksuel orientering i 

højere grad risikerer at blive udsat for misbrug, forsømmelse og mange former for 

forskelsbehandling på grund af deres handicap, minoritetsstatus og køn; 

O. der henviser til, at kvinder og piger udgør to tredjedele af verdens 960 mio. analfabeter1; 

der henviser til, at piger stadig er meget ugunstigt stillet og udelukket fra 

uddannelsessystemerne i mange lande; der henviser til, at kvinder og piger nægtes adgang 

til uddannelse af høj kvalitet og tvinges til at opgive deres studier, når de bliver gift eller 

får børn; 

P. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i en erklæring fra 2005 opfordrede FN's 

medlemsstater til fortsat at gennemføre Sikkerhedsrådets resolution 1325 via udvikling af 

nationale handlingsplaner eller andre strategier på nationalt plan; der henviser til, at blot 

60 FN-medlemsstater, herunder 17 EU-medlemsstater, har udviklet og iværksat sådanne 

nationale handlingsplaner; 

Q. der henviser til, at tre femtedele af den milliard mennesker, der lever under 

fattigdomsgrænsen, er kvinder; 

R. der henviser til, at en styrkelse af kvinders rolle i det økonomiske liv er et middel til at 

udvide og forbedre udøvelsen af deres grundlæggende rettigheder i praksis; 

1. mener, at kvinder bør spille en større rolle i processerne og nationale og internationale 

institutioner, der er involverede i konfliktforebyggelse og i fremme af 

menneskerettigheder og demokratisk reform, og understreger betydningen af at støtte 

kvinders systematiske deltagelse som et afgørende element i fredsprocesser og 

genobygning efter konflikter; understreger, at kvinders deltagelse i 

konfliktforebyggelsesforhandlinger er af afgørende betydning for fremme af kvinders 

rettigheder og deltagelse, og at det er et første skridt mod deres fuldstændige inddragelse i 

fremtidige overgangsprocesser; opfordrer Kommissionen, den højtstående repræsentant og 

medlemsstaterne til at fremme kvinders rolle inden for alle de rammer for konfliktløsning 

og fredsopbygning, hvor EU er repræsenteret; 

2. fordømmer på det kraftigste den fortsatte brug af voldtægt og andre former for seksuel og 

kønsbaseret vold mod kvinder og piger som krigsvåben; opfordrer alle lande, og især EU-

medlemsstater, der ikke endnu ikke har gjort det, til at udvikle nationale handlingsplaner 

til gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 øjeblikkeligt sammen med 

strategier til direkte bekæmpelse af vold mod kvinder; opfordrer til et globalt engagement 

med henblik på at sikre, at FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 implementeres; 

understreger, at missioner inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

samt EU's uddannelsesopgaver og tekniske opgaver og støtteopgaver i tredjelande skal 

bidrage til bekæmpelse af seksuel og kønsbaseret vold; understreger nødvendigheden af at 

anvende fredelige midler til konfliktløsning, som placerer kvinder i centrum for 

forhandlinger og aktioner; 

3. anerkender, at kvinder og piger er særligt ugunstigt stillet og udsat for risici, og at der er 

behov for et særligt fokus for at sikre pigers og kvinders adgang til uddannelse og til 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for at tillade dem at leve deres liv uden 

nogen form for vold, for at fjerne diskriminerende lovgivning og praksisser og for at 

styrke pigers og kvinders stilling i hele verden; 

4. opfordrer til et globalt tilsagn for forebyggende at garantere kvinders og pigers sikkerhed 

lige fra begyndelsen af hver enkelt nødsituation eller krise ved at tage tilstrækkelig højde 

for risikoen for seksuel og kønsbaseret vold, ved at skabe øget bevidsthed, ved at forbedre 

adgangen til domstolene for kvinder og piger i konflikt - og postkonfliktsituationer, ved at 

øge ansvarliggørelsen og den effektive retsforfølgelse af gerningsmændene til volden, 

eftersom straffrihed, herunder for de officielle væbnede styrker, forbliver en af 

hindringerne for at bryde den onde cirkel af seksuel vold i visse lande, og ved at sikre, at 

kvinder og piger har adgang til alle ydelser vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed, 

herunder sikker abort samt legal abort for ofre for krigsvoldtægt; 

5. fordømmer, at der i lande med dødsstraf anvendes metoder, der svarer til tortur (såsom 

stening til døde) og inddrager fysisk ydmygelse (såsom offentlig hængning) ved 

henrettelse af kvinder med det formål at skræmme andre kvinder; fordømmer kraftigt alle 

former for kønsbaseret vold, navnlig stening og æresdrab; 

6. fastholder, at vold mod kvinder og kønsbaseret vold udgør en krænkelse af 

grundlæggende rettigheder og en ekstrem form for forskelsbehandling, der er både årsag 

til og følge af uligheder mellem kønnene i og uden for EU; 

7. fordømmer, at kvinder og piger udgør 98% af ofrene for menneskehandel med henblik på 

seksuel udnyttelse; opfordrer medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at bekæmpe 

denne praksis, der krænker kvinders og pigers grundlæggende rettigheder; 

8. understreger, at religiøse, kulturelle og traditionelle forskelle på ingen måde kan 

retfærdiggøre forskelsbehandling eller nogen form for vold, navnlig mod kvinder og piger, 

såsom kønslemlæstelse af piger og kvinder, seksuelle overgreb, kvindemord, tidlige og 

tvungne ægteskaber, vold i hjemmet, æresdrab og vold, eller enhver anden form for tortur 

og henrettelse, som f.eks. stening; 

9. gentager, at kønslemlæstelse af kvinder og piger udgør en alvorlig krænkelse af 

menneskerettighederne, som bør gives særlig opmærksomhed i EU's dialog med 

tredjelande, hvor forekomsten af denne praksis er betydelig; minder om, at 

kønslemlæstelse af kvinder og piger har alvorlige, langvarige konsekvenser for kvinders 

sundhed og dermed for udviklingen; 

10. konstaterer, at foranstaltninger til tackling af kønsbaseret vold også skal håndtere vold via 

internettet, herunder chikane, mobning og intimidering, og arbejde hen imod skabelse af et 

internetmiljø, som er sikkert for kvinder og piger; 

11. understreger på ny, at Parlamentet i mange år har været modstander af dødsstraf under alle 

omstændigheder, og opfordrer til indførelse af et øjeblikkeligt moratorium for henrettelser 

i de lande, hvor der stadig anvendes dødsstraf; 

12. opfordrer til regionsspecifikke data om kønsbaseret vold, der skal analyseres for bedre at 

skræddersy de foranstaltninger, der træffes for at forbedre forholdene for kvinder i 

specifikke regioner; 
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13. glæder sig over det forslag, Kommissionen fremsatte den 4. marts 2016, om at EU skulle 

tiltræde Istanbulkonventionen, det første retligt bindende instrument, der søger at 

forhindre og bekæmpe vold mod kvinder; mener, at dette vil skabe større effektivitet og 

sammenhæng i EU's interne og eksterne politikker og styrke EU's ansvar og rolle i 

bekæmpelsen af vold mod kvinder og kønsbaseret vold på internationalt plan; opfordrer 

indtrængende Kommissionen og Rådet til at gøre deres yderste for at sætte EU i stand til 

at undertegne og indgå konventionen og samtidig tilskynde de 14 stater, der endnu ikke 

har undertegnet og ratificeret Istanbulkonventionen, til at gøre dette og sikre, at 

konventionen gennemføres korrekt; 

14. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde en europæisk strategi for 

bekæmpelse af kønsbaseret vold, som omfatter et retligt instrument med henblik på at 

bekæmpe og forebygge alle former for vold mod kvinder i EU; 

15. beklager manglen på politikker til forebyggelse af kønsbaseret vold, manglen på støtte til 

ofrene og det høje niveau af straffrihed for gerningsmændene i mange lande; anmoder 

EU-Udenrigstjenesten om at udveksle god praksis med tredjelande om 

lovgivningsprocedurer og efteruddannelsesprogrammer for politimedarbejdere, 

retsembedsmænd og offentligt ansatte; opfordrer indtrængende EU til at støtte 

civilsamfundsorganisationer, der arbejder på at forsvare menneskerettighederne og 

fremme ligestilling mellem kønnene i tredjelande, og til at arbejde tæt sammen med de 

internationale organisationer, der beskæftiger sig med ligestilling mellem kønnene, med 

henblik på at skabe synergier og fremme kvinders indflydelse; 

16. anerkender, at den gennemsnitlige alder på verdensplan for begyndelse af prostitution er 

mellem 12 og 14, og at prostitution og seksuel udnyttelse er yderst kønsspecifikke 

spørgsmål og en form for kønsbaseret vold, der er i modstrid med 

menneskerettighedsprincipperne, i henhold til hvilke ligestilling mellem mænd og kvinder 

er et grundlæggende princip; opfordrer det internationale samfund til at udvikle konkrete 

foranstaltninger til at mindske efterspørgslen efter kvinder, piger, mænd og drenge inden 

for prostitution som en central strategi til forebyggelse og reduktion af menneskehandel; 

17. opfordrer til gennemførelse af love og politikker, som er direkte målrettet mod 

gerningsmænd, for at mindske efterspørgslen efter seksuel udnyttelse, samtidig med at 

enkeltpersoner i prostitution afkriminaliseres og ydes støtte via tjenesteydelser, herunder 

social, juridisk og psykologisk bistand af høj kvalitet til dem, der ønsker at trække sig ud 

af prostitution; 

18. understreger, at kønsstereotyper er blandt de væsentligste årsager til krænkelser af 

kvinders rettigheder og uligheder mellem mænd og kvinder, og understreger vigtigheden 

af at bekæmpe dem, som forstærker kvindernes underordnede stilling i samfundet og 

udgør en hovedårsag til ulighed mellem mænd og kvinder, menneskerettighedskrænkelser 

mod kvinder og kønsbaseret vold; fremhæver betydningen af oplysningskampagner rettet 

mod alle samfundslag, strategier til at motivere kvinder og til at involvere mænd, en større 

inddragelse af medierne samt inklusion af kønsaspektet i uddannelse og i alle EU's 

politikker og initiativer, navnlig dem, der vedrører foranstaltninger udadtil, samarbejde og 

udvikling og humanitær bistand; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at 

understrege nødvendigheden af at inddrage mænd og drenge i oplysnings- og 

bevidstgørelseskampagner om kvinders rettigheder, både som mål og som og 
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forandringsagenter; bemærker, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod 

forfatningsmæssige, lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige bestemmelser, der 

diskriminerer kvinder på grund af deres køn;  

19. gentager, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og manglende 

håndhævelse af en lovfæstet minimumsalder for giftermål udgør en krænkelse af barnets 

rettigheder og en hindring for styrkelsen af kvinders status; 

20. fastholder, at myndighederne skal påtage sig at gennemføre oplysningskampagner rettet 

mod mænd og de yngre generationer med henblik på at inddrage mænd og drenge som 

partnere, samtidig med alle former for kønsbaseret vold forebygges og udryddes gradvist 

og kvinders indflydelse fremmes; 

21. understreger nødvendigheden af at øge kvinders og pigers adgang til alle 

uddannelsesniveauer og fjerne kønsbestemte hindringer for læring, især i de fattigste og 

mest marginaliserede samfund, og af, at der ydes støtte til erhvervsuddannelse for kvinder 

og uddannelsesprogrammer om ligestilling for uddannelsesfagfolk i tredjelande, idet 

uddannelse af kvinder og piger har vist sig at forbedre deres fremtidsperspektiver 

betydeligt; opfordrer indtrængende EU til at lade denne prioritering indgå i alle sine 

aktiviteter i forbindelse med diplomati, handel og udviklingssamarbejde og anbefaler, at 

kønsbudgettering betragtes og anvendes i alle programmer og foranstaltninger, der yder 

finansiering inden for uddannelse og erhvervsuddannelse for kvinder og piger; påpeger, 

behovet for kontinuitet på området for uddannelse af børn, unge og kvinder i 

flygtningelejre og konfliktområder samt i hospitaler; 

22. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af forpligtelser 

og tilsagn vedrørende kvinders rettigheder i henhold til konventionen om afskaffelse af 

alle former for diskrimination imod kvinder, som er en del af handlingsplanen, som blev 

vedtaget i Beijinghandlingsprogrammet, og at støtte civilsamfundsorganisationer, der 

arbejder for at fremme ligestilling mellem kønnene; 

23. er bekymret over surrogatmoderskabsindustrien, der behandler kvinders krop som varer på 

det internationale reproduktive marked, og beklager, at surrogatmoderskabsindustrien i 

vid udstrækning udnytter sårbare kvinder, hovedsagelig fra det globale syd; 

24. fordømmer, at mere end 500 000 kvinder hvert år i hele verden dør under fødsler1, og at 

kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder ofte krænkes; understreger, at behørige 

sundhedsydelser til en overkommelig pris og universel respekt for og adgang til seksuel 

og reproduktiv uddannelse og tjenesteydelser bidrager til prænatal sundhedspleje og 

muligheden for at undgå højrisikofødsler og mindske spædbørns- og børnedødeligheden; 

25. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at anerkende kvinders og pigers 

umistelige ret til fysisk integritet og til at træffe beslutninger frit, ikke mindst for så vidt 

angår retten til adgang til frivillig familieplanlægning, mødres sundhed og sikker og lovlig 

abort, der er vigtige metoder til at redde kvinders liv, og retten til at være fri for vold, 

herunder kvindelig kønslemlæstelse, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt 

voldtægt inden for ægteskabet; 

                                                 
1 Kilde: UNICEF. 
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26. opfordrer EU og det internationale samfund til at arbejde aktivt for og øge midlerne til de 

nye mål for bæredygtig udvikling vedrørende ligestilling (mål 5), samtidig med at 

betydningen af adgang til omfattende seksualundervisning og universel adgang til seksuel 

og reproduktiv sundhed og rettigheder bibeholdes; 

27. beklager, at kvinder i hele verden fortsat står over for enorme udfordringer med hensyn til 

at finde og beholde et anstændigt arbejde, hvilket fremgår af Den Internationale 

Arbejdsorganisations rapport "Women at work 2016"; 

28. beklager, at glasloftet for kvinder i erhvervslivet, den kønsbestemte lønforskel og den 

samfundsmæssige modarbejdelse for så vidt angår kvindelige iværksættere, fortsat er 

globale fænomener; opfordrer til initiativer til yderlige at fremme kvinders indflydelse, 

især på områderne selvstændig virksomhed og SMV'er; 

29. beklager, at kvinder alt for ofte er udsat for forskelsbehandling til fordel for mænd, når det 

drejer sig om adgang til finansielle ressourcer såsom banklån; understreger, at en styrkelse 

af kvindernes indflydelse inden for iværksættervirksomhed har vist sig at være en 

afgørende faktor i forhold til at styrke økonomien og, på lang sigt, bekæmpe fattigdom; 

30. anbefaler, at det overvejes at udarbejde og indføre et bindende internationalt instrument på 

FN-niveau om kønsbaseret vold, med et eget særligt tilsynsorgan; anbefaler, at 

kønsbudgettering overvejes og anvendes i alle programmer og foranstaltninger, der yder 

finansiering inden for uddannelse og erhvervsuddannelse for kvinder og piger; 

31. opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at gennemføre kønsbudgettering i 

forbindelse med al relevant EU-finansiering; 

32. påpeger, at det er nødvendigt at sikre, at sundhedspersonale, politifolk, anklagere, 

dommere, diplomater og fredsbevarende styrker, både inden for EU og i tredjelande, 

uddannes tilstrækkeligt i at hjælpe og støtte voldsofre, især kvinder og børn, i 

konfliktsituationer og operationer på stedet; 

33. beklager, at nogle tredjelande tillader ægteskaber mellem voksne og mindreårige og i 

visse tilfælde brude på under ni år (barnebrude); 

34. påpeger, at ligestilling mellem kønnene ikke blot handler og mænd og kvinder, men også 

bør omfatte alle LGBTI-personer; 

35. er bekymret over, at højreekstremistiske bevægelser og anti-ligestillingsbevægelser i de 

seneste år har vundet terræn i offentligheden i en række medlemslande; understreger, at 

disse bevægelser skaber tvivl om de nuværende resultater vedrørende kvinders rettigheder 

og ligestilling mellem kønnene og migranters rettigheder og sigter mod at blokere love og 

politikker, der beskytter LGBTI-personer mod hadforbrydelser og forskelsbehandling; 

36. beklager og fordømmer, at homoseksualitet i nogle tredjelande betragtes som en 

forbrydelse, der i visse tilfælde kan straffes med døden; opfordrer EU og medlemsstaterne 

til i deres udenrigspolitik kraftigt at fremme og beskytte LGBTI-personers udøvelse af alle 

deres menneskerettigheder; 

37. påpeger, at det er nødvendigt i højere grad at integrere kønsaspektet i EU's humanitære 
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bistand; 

38. beklager på det kraftigste den manglende ligestilling mellem mænd og kvinder på det 

politiske område, og at kvinder er underrepræsenterede i den politiske, sociale og 

økonomiske beslutningstagning, idet dette underminerer menneskerettigheder og 

demokrati; er af den opfattelse, at regeringer bør sigte mod kønsligestilling i 

demokratiopbygnings- og -bevaringsprocesser og bekæmpe alle former for 

kønsdiskrimination i samfundet; understreger, at rapporter fra 

valgobservationsmissionerne indeholder præcise retningslinjer for EU's politiske dialog 

med tredjelande med henblik på at forbedre kvinders deltagelse i valgprocessen og landets 

demokratiske liv; 

39. minder om, at EU's handlingsplan om ligestilling og styrkelse af kvinders position i 

udviklingssamarbejdet er et af EU's grundlæggende redskaber til forbedring af 

ligestillingen i tredjelande, og mener derfor, at den nye handlingsplan bør udformes som 

en meddelelse fra Kommissionen; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til 

Parlamentets beslutning om en fornyelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af 

kvinders position i udviklingssamarbejdet; 

40. opfordrer EU til at revidere sin internationale handelspolitik og vedtage en tilgang, hvor 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, forbruger- og miljømæssige rettigheder 

sættes i forreste række og styrer tværnational og national handel og investeringer; 

41. opfordrer indtrængende EU til at sikre, at ligestilling mellem kønnene og beskyttelse af de 

grundlæggende rettigheder, navnlig for kvinder og piger, indarbejdes i nationale 

menneskerettighedsstrategier og politiske dialoger og i alle EU's økonomi- og 

handelsaftaler med lande uden for EU som juridisk bindende klausuler; opfordrer til, at 

overensstemmelse med EU's kerneværdier gøres til et kriterium for budgetstøtte; 

42. påpeger, at europæiske virksomheder, der opererer globalt, har en vigtig rolle at spille 

med hensyn til at fremme ligestilling mellem kønnene, da de kan fungere som modeller; 

43. understreger, at det er vigtigt, at der indføres positive foranstaltninger, såsom 

kvoteordninger for at fremme kvinders deltagelse i politiske organer og den demokratiske 

proces og i den økonomiske beslutningstagning; 

44. slår til lyd for brug af kønsspecifikke kvantitative og kvalitative indikatorer og 

systematisk og rettidig indsamling af kønsopdelte data som en del af overvågningen og 

evalueringen af den nye GAP; 

45. beklager, at nogle lande stadig begrænser kvinders deltagelse i valg; 

46. fremhæver, at det internationale samfund har defineret situationen for kvinder med 

handicap som en prioritet; minder om konklusionerne fra FN's Højkommissariat for 

Menneskerettigheder, hvoraf det fremgår, at politikker og programmer med henblik på at 

imødegå vold mod kvinder og piger med handicap bør udvikles i tæt partnerskab med 

handicaporganisationer og med de personer, der har handicap, og således anerkende deres 

autonomi; understreger, at der er behov for regelmæssigt tilsyn med institutioner og 

passende uddannelse af plejepersonale; opfordrer EU til at integrere bekæmpelsen af 

forskelsbehandling på grund af handicap i sin indsats udadtil og sine politikker for 
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udviklingssamarbejde og udviklingsbistand, herunder det europæiske instrument for 

demokrati og menneskerettigheder; 

47. fordømmer krænkelserne af menneskerettighederne, som de kvinder, der lever under 

besættelsen i Euro-Middelhavsområdet, udsættes for, især i form af chikane og seksuel 

vold, som besættelsesstyrkerne anvender for at intimidere hele kvindesamfundet i dettes 

kamp for at opnå dets legitime ret til selvbestemmelse; henleder opmærksomheden på 

kvinders rolle i fredsbevarelse, i fremme af dialog og konfliktløsning med det formål at 

bekæmpe imødegå kvinders rettigheder i Euro-Middelhavsområdet og beskytte dem mod 

alle former for vold, herunder vold som forårsages af udenlandske besættelsesstyrker; 

48. opfordrer medlemsstater, hvor migrationskrisen har ført til en væsentlig forringelse af 

beskyttelsen af kvinders rettigheder, til at overvåge flygtningecentre og deres umiddelbare 

omgivelser for at forebygge vold, herunder seksuel vold, og til bringe gerningsmændene 

for retten; 

49. understreger sårbarheden hos migranter, flygtninge og asylansøgere, især kvinder, unge og 

medlemmer af marginaliserede grupper, og det presserende behov for at udvikle sikre og 

lovlige migrationsveje, samtidig med sikring af adgang til familiesammenføring, gratis 

offentlig uddannelse, sundhedsydelser, især seksuel og reproduktiv sundhedspleje, 

beskæftigelse, boliger og psykologisk støtte, og tilladelse til humanitære besøg; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre, at migrant- og flygtningekvinders rettigheder, såsom adgang 

til visum, lovlig opholdsret og sociale rettigheder tildeles på individuel basis og ikke på 

grundlag af kvindens ægteskabelige status eller af ægteskabelige forhold; 

50. understreger, at den massive bevægelse af migranter og asylansøgere i uforholdsmæssig 

grad udsætter kvinder og piger for kønsbaseret vold og forskelsbehandling på grundlag af 

køn i transit- og bestemmelseslandene; konstaterer, at nogle kvinder og piger, der er 

flygtninge og migranter, er ofre for seksuel vold begået af migrantsmuglere og også bliver 

ofre for menneskehandel; opfordrer EU's agenturer og medlemsstaternes retshåndhævende 

myndigheder til at uddanne deres personale på passende vis i at tage hensyn til de 

specifikke behov og sårbarheder hos flygtningekvinder og -piger; 

51. beklager dybt, at romaer og navnlig romakvinder, fortsat udsættes for udbredt 

forskelsbehandling og romahad, som forstærker den onde cirkel af fattigdom, udelukkelse, 

segregation og marginalisering; opfordrer EU og medlemsstaterne til fuldt ud at respektere 

romaernes menneskerettigheder ved at sikre retten til uddannelse, sundhedstjenester, 

beskæftigelse og social beskyttelse; 

52. opfordrer til investeringer, som rettes mod kvinder og unge, da det er en effektiv måde at 

bekæmpe fattigdom på og fattigdom blandt kvinder i særdeleshed; 

53. påpeger vigtigheden af fortsat at bekæmpe den kønsbestemte lønforskel og af at 

fremskynde processen for at nå de procentsatser, som Kommissionen har fastsat som mål 

for kvinder i topstillinger; 

54. fordømmer enhver lovgivning, regulering eller statsligt pres, som fastsætter uretmæssige 

begrænsninger af ytringsfriheden, især for kvinder og andre kønsspecifikke kategorier; 

55. beklager, at kvinder er underrepræsenterede i den økonomiske, politiske og sociale 
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beslutningstagning; betragter kvinders repræsentation i den politiske, økonomiske og 

sociale beslutningstagning som spørgsmål om grundlæggende rettigheder og demokrati; 

anbefaler, at paritetssystemer og kønskvoter indføres som en midlertidig lovlig metode til 

fremme af kvinders deltagelse i politiske organer og den demokratiske proces, navnlig 

som kandidater, og til at der vedtages en lovgivning, som sætter de store offentlige og 

private foretagender i stand til at nå samme mål; 

56. opfordrer indtrængende medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at 

fokusere på økonomisk og politisk frigørelse af kvinder i udviklingslandene ved at 

fremme deres medvirken i virksomheder og i gennemførelsen af lokale og regionale 

udviklingsprojekter; 

57. opfordrer kvinder til at deltage aktivt i fagforeninger og andre organisationer, da dette vil 

bidrage væsentligt til at introducere kønsaspektet i arbejdsforhold; 

58. opfordrer til rettigheder for ældre mennesker, og især ældre kvinder, styrkes ved at 

bekæmpe alle former for forskelsbehandling og hjælpe dem med at leve et værdigt og 

sikkert liv som fuldgyldige medlemmer af samfundet; 
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