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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. opfordrer til en overordnet strategisk, prioriteret og langsigtet strategi, der sikrer, at 
ligestilling er sat i centrum for alle EU-politikker, programmer, projekter og aktiviteter, 
der fremmes på EU-plan, samt i forbindelserne med tredjelande, da dette er direkte 
forbundet med forbedring af demokratisk stabilitet, social samhørighed og 
menneskerettigheder;

2. understreger EU's afgørende rolle i realiseringen af ligestilling mellem kvinder og mænd i 
medlemsstaterne og i sine forbindelser med tredjelande, ved at integrere og styrke 
ligestillingsspørgsmål på de prioriterede områder og ved hjælp af participatoriske tilgange 
i programudformningen og -udviklingen, med særlig vægt på bekæmpelse af 
kønsstereotyper og alle former for diskrimination og vold mod kvinder samt inddragelse 
af kvinder i forebyggelse og løsning af konflikter og ved at give dem mulighed for at være 
aktive borgere, til gavn for samfundet, idet der lægges særlig vægt på de mest sårbare 
blandt dem;

3. støtter initiativer, incitamenter og kapacitetsopbyggende foranstaltninger, der skal sikre 
kvinders deltagelse i beslutningsprocessen på alle niveauer, så deres tilstedeværelse sikrer 
behandlingen af spørgsmål, som har indvirkning på kvinders udvikling;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at ligestilling vurderes og 
evalueres systematisk;

5. er overbevist om, at det at styrke enkeltpersoner, især kvinder, og civilsamfundet, gennem 
uddannelse, erhvervsuddannelse og bevidstgørelse, mens der skabes et effektivt forsvar 
for alle menneskerettigheder, herunder sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder, er et 
vigtigt supplement til udarbejdelsen og gennemførelsen af alle politikker og programmer 
for demokratisering, som bør sikres gennem de nødvendige midler;

6. bemærker, at afgørelsen om oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kræver 
ansættelse baseret på fortjeneste og kræver, at kønsbalancen sikres på alle niveauer; 
bifalder bestræbelserne på at sikre, at der på delegationschef-niveau nås en 50/50 
fordeling mellem mænd og kvinder1.

                                               
1 Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere, EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30-40


