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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder (CEDAW),

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Rådet vedtog i marts 
2011,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2010-2015" (COM(2010)0491) af 21. september 2010,

– der henviser til Europarådets konvention af 7. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse 
af vold mod kvinder og vold i hjemmet,

– der henviser til sin beslutning af 5. april 2011 om prioriteringer og udkast til en ny EU-
rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder1 og af 6. februar 2013 om den 57. 
samling i FN’s Kvindekommission vedrørende afskaffelse og forebyggelse af alle former 
for vold mod kvinder og piger2,

Α. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende rettighed og 
et fælles princip i EU, og at ligestilling til trods for de fremskridt, der er gjort i årenes løb, 
stadig er et uopnåeligt mål;

B. der henviser til, at den økonomiske krise, de alvorlige nedskæringer i det offentlige 
sundhedsvæsen og inden for sociale ydelser i de fleste medlemsstater samt de mærkbare 
nedskæringer i budgettet for indsatsen for at fremme kvinders rettigheder har skadelige 
konsekvenser for kvinder;

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til kvinders behov og 
bekymringer i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivning og analysen af situationen for 
de grundlæggende rettigheder i EU, og til nøje at overvåge gennemførelsen af EU-
lovgivning vedrørende ligestilling i medlemsstaterne;

2. understreger behovet for særlig støtte til og beskyttelse af kvinder og børn, som er ofre for 
kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet, sexchikane, menneskehandel og skadelige 
traditionelle skikke såsom tvangsægteskaber, kønslemlæstelse af kvinder/piger og 
"æresforbrydelser"; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage og 
løbende forbedre lovgivningen, og til at træffe konkrete foranstaltninger til at beskytte 
ofrene, retsforfølge gerningsmænd og forebygge vold;

3. opfordrer medlemsstaterne til at respektere og beskytte kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder;

                                               
1 EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 26.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0045.
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4. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til en retlig ramme om spørgsmålet om 
tværgående multidiskrimination;

5. mener, at underrepræsentationen af kvinder i den politiske beslutningsproces udgør et 
demokratisk underskud; opfordrer derfor medlemsstaterne til at indføre positiv 
særbehandling såsom lovgivning for paritetssystemer og midlertidige kønskvoter; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger for at lette foreningen af 
privatliv og arbejdsliv, levere pasningsmuligheder af høj kvalitet for børn og sårbare 
pårørende, beskytte rettighederne for gravide arbejdstagere og sikre barselsorlov.


