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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor,

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020) som antogs av 
Europeiska unionens råd i mars 2011,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 Strategi för 
jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491),

– med beaktande av Europarådets konvention av den 7 april 2011 om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet,

– med beaktande av sina resolutioner av den 5 april 2011 om prioriteringar och utkast till ett 
nytt ramverk för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor1och av den 
6 februari 2013 om 57:e sessionen i FN:s kvinnokommission (CSW): Eliminering och 
förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor2, och av följande skäl:

A. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en gemensam 
princip för EU. Trots de framsteg som gjorts genom åren har målet om jämställdhet 
mellan kvinnor och män fortfarande inte uppnåtts.

B. Den ekonomiska krisen, de stora nedskärningarna i de flesta medlemsstaternas offentliga
sjukvård och socialtjänst samt de påtagliga budgetnedskärningarna för insatser som 
främjar kvinnors rättigheter har fått skadliga konsekvenser för kvinnor.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta hänsyn till 
kvinnors behov och intressen när de utarbetar lagstiftning och analyserar situationen för 
de grundläggande rättigheterna i EU samt att noggrant övervaka genomförandet av 
europeisk jämställdhetslagstiftning i medlemsstaterna.

2. Europaparlamentet understryker behovet av särskilt stöd och skydd för kvinnor och barn 
som är offer för könsrelaterat våld, inklusive våld i hemmet, sexuella trakasserier, 
människohandel och skadliga traditioner såsom tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning 
och hedersrelaterade brott. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
anta och ständigt förbättra lagstiftningen samt att vidta konkreta åtgärder för att skydda 
offer, lagföra gärningsmän och förebygga våld.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera och skydda kvinnors 
sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

                                               
1 EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 26.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0045.
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4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till lagstiftning när 
det gäller flerfaldig och intersektionell diskriminering.

5. Europaparlamentet anser att underrepresentationen av kvinnor i det politiska 
beslutsfattandet utgör en demokratisk brist. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna 
att introducera åtgärder för positiv särbehandling såsom lagstiftning för 
jämställdhetssystem och tillfällig könskvotering. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder riktade mot att skapa en 
bättre balans mellan privatliv och yrkesliv, genom att erbjuda en kvalitativ barnomsorg 
och en bra vård av utsatta anhöriga och genom att skydda gravida arbetstagares rättigheter 
och säkerställa mammaledigheten.


