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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att de universella mänskliga rättigheter och friheter som 
anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna gäller alla människor, 
oavsett omständigheter eller situation, religion eller övertygelse, kön, ras eller etniskt 
ursprung, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att leva upp 
till löftet om en ”människorättsbaserad inställning” i allt utvecklingssamarbete.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att upprätthålla och respektera sin roll som en ledande 
försvarare av mänskliga rättigheter i världen genom att på ett effektivt, enhetligt och 
genomtänkt sätt använda samtliga tillgängliga verktyg för att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna samt bedriva en effektiv utvecklingspolitik.

4. Europaparlamentet understryker vikten av en konsekvent politik för utveckling för att se 
till att EU-politiken på alla områden tillåter att mänskliga rättigheter i ökad grad 
förverkligas, samtidigt som man försäkrar att ingen mänsklig rättighet kränks av EU:s 
politik.

5. Europaparlamentet begär att kommissionen integrerar länderstrategierna för mänskliga 
rättigheter i programplaneringen och genomförandet av allt bistånd till tredjeländer samt i 
strategidokument och fleråriga vägledande program.

6. Europaparlamentet efterlyser att en människorättsbedömning förs in i villkoren för att 
utnyttja EU-bistånd, särskilt när det handlar om budgetstöd.

7. Europaparlamentet efterlyser förnyade ansträngningar för att skydda och stödja 
människorättsförsvarare i tredjeländer, särskilt dem som lever under hot eller rädsla på 
grund av sitt engagemang. Parlamentet ser fram emot de mer flexibla och riktade insatser 
som kommer att kunna göras till skydd för människorättsförsvarare inom ramen för det 
europeiska initiativet för demokrati.

8. Europaparlamentet påminner om att utveckling, demokrati och rättsstatsprincipen är 
förutsättningar för – men inte likvärdiga med – förverkligandet av de mänskliga 
rättigheterna och att de samverkar med och förstärker varandra. Parlamentet uppmanar EU 
att stödja upprättandet av demokratiska och människorättsbaserade ideal i hela samhället, 
särskilt i syfte att uppmuntra jämställdhet mellan män och kvinnor samt barnets 
rättigheter.

9. Europaparlamentet insisterar på att verkställbara och icke förhandlingsbara 
människorättsklausuler måste inbegripas i alla avtal som EU sluter med tredjeländer.

10. Europaparlamentet betonar att EU:s nya särskilda representant för mänskliga rättigheter 
måste beakta utvecklingsagendan i samband med alla insatser som syftar till att främja de 



PE492.637v02-00 4/5 AD\915216SV.doc

SV

mänskliga rättigheterna i världen. I detta avseende förväntar sig parlamentet ett nära 
samarbete med parlamentet och dess berörda utskott om denna fråga.

11. Inom det sammanhang som utgörs av FN:s konvention om barnets rättigheter och behovet 
av att säkerställa starkast möjliga skydd av de rättigheter som stadgas i den, och att 
förhindra att de urholkas, uppmanar Europaparlamentet kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att särskilt stödja prioriteringen av behoven av extra skydd och omsorg hos 
barn av båda kön, på grundval av konventionen och förklaringen om barnets rättigheter.

12. Europaparlamentet fördömer med kraft kvinnlig könsstympning som en kränkning av 
kvinnors och flickors kroppsliga integritet och uppmanar eftertryckligen kommissionen 
och Europeiska utrikestjänsten att ägna särskild uppmärksamhet åt sådana skadliga 
traditionella sedvänjor i sin strategi för att bekämpa våld mot kvinnor.
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