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FÖRSLAG

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

– med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
och dess fakultativa protokoll,

– med beaktande av FN:s deklaration om skydd av kvinnor och barn i krissituationer och 
vid väpnade konflikter samt säkerhetsrådets resolutioner 1325(2000) och 1820(2008),

– med beaktande av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt 
i utvecklingssamarbetet (2010–2015),

– med beaktande av EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla 
former av diskriminering av dem,

A. EU:s politik för utvecklingssamarbete styrs av millennieutvecklingsmålen, varav 
två särskilt gäller kvinnor: mål 3 (främja jämställdheten mellan könen och öka kvinnors 
delaktighet) och mål 5 (förbättra mödrahälsan).

B. I EU:s handlingsplan framhålls vikten av att involvera kvinnor och att ha 
ett jämställdhetsperspektiv till utvecklingen i partnerländerna och för att uppnå 
millennieutvecklingsmålen. Ett av EU:s högst prioriterade insatsområden 
i ”förändringsprogrammet” bör dessutom vara jämställdheten.

1. Europaparlamentet välkomnar att man erkänner den centrala roll som jämställdheten 
mellan könen och kvinnors egenmakt spelar i utvecklingssamarbetet i flera 
handlingsplaner och meddelanden, och uppmanar till ett konkret genomförande av denna 
prioritering inom de geografiska programmen. Parlamentet uppmanar även till bättre 
samordning med de tematiska program som finansieras via instrumentet för 
utvecklingssamarbete.

2. Europaparlamentet efterlyser en intensifiering av insatserna för att förverkliga 
millennieutvecklingsmålen om jämställdhet mellan könen och mödrars hälsa, och 
uppmanar att man redan nu planerar för de åtgärder som ska vidtas efter 2015.

3. Europaparlamentet berömmer alla de stater som har uppnått vissa av 
millennieutvecklingsmålen, till exempel det om grundläggande skolutbildning för flickor 
och pojkar. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
sprida kännedom om dessa framgångar, främja ett utbyte av god praxis och fortsätta att 
stödja de länder som är på rätt väg.

4. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att ytterligare uppmuntra 
tredjeländer att införa särskilda bestämmelser om kvinnors rättigheter i sin lagstiftning, att 
garantera att dessa rättigheter respekteras och att genomföra en politik och mekanismer 
där hänsyn tas till kön, för att involvera kvinnor mer i det offentliga beslutsfattandet, både 
politiskt, ekonomiskt och socialt.


