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Ärende: Yttrande över årsrapporten för 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen och Europeiska unionens politik på området (2019/2125(INI))

 

Inom ramen för det ovannämnda förfarandet har utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män ombetts att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid 
utskottssammanträdet den 6 november 2019 beslutade utskottet att avge detta yttrande i form 
av en skrivelse.

Under det sammanträdet1 behandlade utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män ärendet och beslutade att uppmana underutskottet för mänskliga 
rättigheter att som ansvarigt utskott infoga nedanstående förslag i sitt förslag till resolution.

Med vänlig hälsning

Evelyn Regner

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Evelyn Regner (ordförande), Gwendoline 
Delbos-Corfield (vice ordförande), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, 
Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba 
Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira 
Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest 
Urtasun, Marco Zullo (ordinarie ledamöter) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, 
Chrysoula Zacharopoulou (suppleanter) Anne-Sophie Pelletier (i enlighet med artikel 209.7 i arbetsordningen).
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet påminner om att EU:s andra handlingsplan för jämställdhet är ett av 
unionens grundläggande verktyg för ökad jämställdhet i tredjeländer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vid handlingsplanens utgång utvärdera dess övergripande 
effekter samt att ta hänsyn till Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2015 om 
förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i 
utvecklingssamarbetet och parlamentets resolution av den 31 maj 2018 om 
genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet (SWD(2015)0182) – 
Jämställdhet och kvinnors egenmakt: Förändra flickors och kvinnors liv genom EU:s 
yttre förbindelser 2016–2020 och i enlighet med rekommendationerna i detta utarbeta 
en tredje handlingsplan för jämställdhet som även den innehåller specifika ambitiösa 
jämställdhetsbudgeteringsmål och som har status av ett meddelande om jämställdhet. I 
detta sammanhang påminner parlamentet om att den nominerade 
kommissionsledamoten med ansvar för internationella partnerskap, Jutta Urpilainen, 
under sin utfrågning i Europaparlamentet den 1 oktober 2019 åtog sig att utarbeta en 
tredje handlingsplan för jämställdhet och framhöll handlingsplanens mycket stora 
inverkan på jämställdhetsarbetet inom ramen för internationella partnerskap.

2. Europaparlamentet erinrar om EU:s fördragsenliga skyldighet att främja jämställdhet 
och säkerställa jämställdhetsintegrering inom all sin verksamhet, inklusive yttre 
förbindelser. Parlamentet understryker att det i genomföranderapporten från 2018 om 
EU:s andra handlingsplan för jämställdhet bedömdes att det gjorts avsevärda framsteg 
tack vare att man kombinerat jämställdhetsintegrering och specifika åtgärder och 
insatser. Parlamentet ser mycket positivt på praxisen att införliva kvinnors rättigheter 
och jämställdhet i människorättsdialogerna och de särskilda ansträngningar som gjorts 
för att jämställdhetsintegrera den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. 
Parlamentet efterlyser globala initiativ, adekvat finansiering och ett systemomfattande 
förhållningssätt till jämställdhetsintegreringen i politiken för yttre förbindelser och 
insatser, särskilt på områdena handel, sysselsättning, utbildning, konflikthantering och 
fredsbyggande, klimat och miljö, jordbruk, fattigdom, människohandel, migration och 
budget. Vidare framhåller parlamentet att EU:s delegationer måste stärka sin ställning 
inom bland annat jämställdhetssamordningen, via kontaktpunkter för 
jämställdhetsfrågor i fall där sådana ännu inte inrättats, liksom Europeiska 
utrikestjänstens chefsrådgivare i jämställdhetsfrågor i tredjeländer, genom att säkerställa 
en särskild budget och använda sig av jämställdhetsanalys med könsuppdelade 
uppgifter.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sin årsrapport om mänskliga rättigheter 
och demokrati i världen 2018 inte uttryckligen lyfter fram de ökande bakslagen för 
kvinnors rättigheter på global nivå, särskilt sett till sexuell och reproduktiv hälsa och 
tillhörande rättigheter, och finner det oroande att kommissionen inte har utarbetat någon 
strategi för att motverka denna utveckling. Parlamentet understryker att EU i sina yttre 
förbindelser, inbegripet utvecklingspolitiken, måste arbeta för att de hälsorelaterade 
målen för hållbar utveckling ska uppnås. Parlamentet fördömer Trumpadministrationens 
återinförande och utvidgning av ”munkavleregeln” och dess skadliga inverkan på 
kvinnors och flickors tillgång till omfattande hälso- och sjukvård och sexuella och 
reproduktiva rättigheter, som är grundläggande mänskliga rättigheter, samt upprepar sin 
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uppmaning till EU att tillsammans med sina medlemsstater noggrant undersöka och 
överväga att åtgärda den brist på finansiering som finns på området till följd av den 
rådande situationen.

4. Europaparlamentet framhåller den alarmerande ökningen av våld mot kvinnor och 
efterlyser ytterligare åtgärder för att Istanbulkonventionen ska ratificeras och tillämpas i 
hela Europa. Parlamentet uppmanar EU:s delegationer att inbegripa uppgifter om våld 
mot kvinnor vid utarbetandet av landspecifika rekommendationer och att främja skydds- 
och stödmekanismer för drabbade personer. Dessutom uppmanar parlamentet 
Europeiska utrikestjänsten att förbättra efterlevnaden av EU:s hbti-riktlinjer.

5. Europaparlamentet ser mycket positivt på det fortsatta arbetet med EU:s och FN:s 
globala Spotlight-initiativ och genomförandet av projekt som syftar till att undanröja 
våld mot kvinnor och flickor runt om i världen genom att motverka könsbaserat våld 
och skadliga handlingsmönster som exempelvis kvinnlig könsstympning, tidiga 
äktenskap, tvångsäktenskap och människohandel. Parlamentet konstaterar dock att den 
omfattande, utbredda och djupt rotade förekomsten av våld och skadliga 
handlingsmönster inte kan motverkas enbart på projektbasis och efterlyser därför en 
systematisk och heltäckande handlingsplan för att engagera pojkar och män i denna 
fråga, bekämpa könsnormer och könsstereotyper och ge incitament till förändring inom 
olika sektorer och på global nivå, i enlighet med FN-konventionen om avskaffande av 
diskriminering av kvinnor.

6. Europaparlamentet uppmanar det nya kommissionskollegiet att under ledning av 
kommissionsledamoten med ansvar för jämställdhet, kommissionsledamoten med 
ansvar för internationella partnerskap och den höga representanten säkerställa ett nära 
samarbete och samstämmighet i fråga om jämställdhet och jämställdhetsintegrering och 
uppmanar eftertryckligen EU att på systemnivå stödja specialiserade 
gräsrotsorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och kvinnorättsförsvarare 
och att skydda personer som arbetar för kvinnors och hbti-personers rättigheter och vars 
säkerhet är hotad i hemländerna.


