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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:

1. glæder sig over Kommissionens arbejde både på det politiske plan og ved hjælp af dens 
finansieringsinstrumenter og budgetstøtteordninger, der har til formål at styrke dens 
indsats for at fremme kvinders indflydelse, især ved at integrere kvinders prioriteter og 
behov på alle de vigtigste områder i EU’s eksterne aktiviteter;

2. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at sikre ligelig deltagelse af begge køn, når den 
fremsætter forslag om besættelse af stillinger som delegationsleder;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe aktive foranstaltninger inden for 
rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), herunder Det Europæiske 
Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, til at fremme ikke-forskelsbehandling 
med hensyn til køn, etnisk oprindelse, handicap, alder og seksuel orientering;

4. understreger betydningen af at inddrage kvinder og ngo’er, der arbejder med at fremme 
kvinders rettigheder, allerede i den fase, hvor EU’s eksterne politikker udformes, især ved 
at give undervisning i kvinderelaterede spørgsmål i EU-Udenrigstjenesten og i EU's 
delegationer i tredjelande;

5. understreger kvinders rolle som løftestang i udviklingspolitikkerne, når de deltager i 
udformningen og gennemførelsen af disse politikker og dermed sikrer, at der tages hensyn 
til kvinders interesser under politiske og økonomiske forhandlinger, hvorved der skabes 
en positiv udvikling, hvor kvinder er den drivende kraft bag udviklingspolitikkerne;

6. påpeger, at det ofte sker, at kvinders bestræbelser på at fremme fred ikke anerkendes, og 
at kvinder påføres ekstreme lidelser i lande, hvor der er krig; 

7. anfører, at bistandsforanstaltninger skal tage hensyn til de specifikke omstændigheder ved 
kriser og nødsituationer og i lande, hvor der hersker alvorlig mangel på grundlæggende 
frihedsrettigheder, eller hvor ngo’erne arbejder under vanskelige forhold; påpeger, at 
opmærksomheden særlig bør rettes mod situationer, hvor kvinder udsættes for fysisk og 
psykisk vold;

8. understreger betydningen af at styrke kvinders rolle i forbindelse med fremme af 
menneskerettigheder og demokratiske reformer, i forbindelse med støtte til 
konfliktforebyggelse og i forbindelse med konsolidering af politisk deltagelse og 
repræsentation.


