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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet efterlyser ett övergripande, strategiskt och prioriterat tillvägagångssätt 
på längre sikt för att säkra att jämställdhet ställs i fokus för all gemenskapspolitik, alla 
program och projekt och all verksamhet som lanseras på EU-nivå samt för alla 
förbindelser med tredjeländer, eftersom denna fråga är direkt kopplad till främjandet av 
demokratisk stabilitet, social sammanhållning och mänskliga rättigheter.

2. Europaparlamentet framhåller vilken avgörande roll Europeiska unionen spelar för 
förverkligandet av jämställdhet mellan kvinnor och män i medlemsstaterna och för 
unionens förbindelser med tredjeländer genom dess integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, och genom dess bruk av deltagande utformning 
och utveckling av program med tyngdpunkten lagd på att bekämpa könsstereotyper och 
alla former av diskriminering av och våld mot kvinnor, utöver det faktum att kvinnor 
involveras i förebyggande och lösning av konflikter och genom att kvinnor ges verktyg för 
aktivt medborgarskap, vilket är samhället till gagn. Parlamentet anser att särskild hänsyn 
måste tas till de kvinnor som är mest sårbara.

3. Europaparlamentet stöder initiativ, incitament och åtgärder för att bygga upp kapacitet 
som säkrar kvinnors deltagande i beslutsfattande på alla nivåer, så att de genom sin 
närvaro ser till att frågor som påverkar kvinnors utveckling behandlas.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
jämställdhetsfrågor systematiskt analyseras och utvärderas.

5. Europaparlamentet är övertygat om att ett bemyndigande av människor, särskilt kvinnor, 
och det civila samhället, genom allmän utbildning och yrkesutbildning samt andra 
medvetandehöjande åtgärder, vilket möjliggör ett effektivt försvar av de mänskliga 
rättigheterna, inklusive sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, på ett 
grundläggande sätt kompletterar utarbetandet och genomförandet av all politik och alla 
program för demokratisering. Parlamentet anser att den nödvändiga finansieringen av 
dessa strävanden bör garanteras.

6. Europaparlamentet konstaterar att beslutet om inrättande av den europeiska utrikestjänsten 
förutsätter en rekrytering baserad på meriter. Parlamentet kräver att jämvikt mellan könen 
garanteras på alla nivåer. Parlamentet välkomnar insatserna för att se till att en jämn 
(50/50) könsfördelning på delegationschefsnivå uppnås1.

                                               
1 Rådets beslut av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och 
arbeta, EUT L 201, 3.8.2010, s. 30–40.


