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FORSLAG

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

– der henviser til FN's millenniumerklæring af 8. september 2000,

– der henviser til FN's udviklingsprogram (UNPD) med titlen Beyond the Midpoint -
achieving the Millenium Development Goals, der blev offentliggjort i januar 2010,

– der henviser til UNPD's Human Development Report 2010:  The Real Wealth of Nations: 
Pathways to Human Development,

– der henviser til FN-rapporten Gender Equality: Progress Chart 2012, som vurderer 
fremskridt på ligestillingsområdet i forbindelse med de 8 2015-udviklingsmål,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. april 2010 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-handlingsplan 
i tolv punkter til støtte af Millenniumudviklingsmålene (COM(2010)0159),

– der henviser til Commission Staff Working Document on the EU Plan of Action on 
Gender Equality and Women's Empowerment in Development 2010-2015 (SEC(2010)265 
af 8. marts 2010 og Rådets konklusioner af 14. juni 2010 om 2015-udviklingsmålene og 
vedtagelsen af EU's handlingsplan,

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om de fremskridt, der gøres med hensyn til 
opfyldelse af 2015-målene: midtvejsevaluering som forberedelse til FN's møde på højt 
plan i september 2010,

1. opfordrer De Forenede Nationer til lægge større vægt på kvinders rettigheder og 
ligestilling ved igen at afsætte mindst et specifikt udviklingsmål til dem i perioden efter 
2015 og ved at understrege disse forholds horisontale betydning i alle 
udviklingssamarbejdsprogrammer;

2. opfordrer FN til i forbindelse med evalueringen af udviklingsmålene efter 2015 
systematisk at anvende det indeks for ulighed mellem kønnene, som UNPD har fastlagt i 
sin 2010-rapport om menneskelig udvikling, da dette indeks er det mest repræsentative og 
det mest fuldstændige for ligestillingssituationen i et givet land, og til at anvende det både 
kvantitativt og kvalitativt;

3. opfordrer til, at der i forbindelse med udviklingsmålene efter 2015 sigtes mod en ambitiøs 
målsætning for så vidt angår kvinders rettigheder og ligestilling på følgende områder: 
kvinders selvstændiggørelse og velbefindende, deltagelse i beslutningsprocessen, 
bekæmpelse af vold mod kvinder, adgang til almen uddannelse (grunduddannelse, 
gymnasieuddannelse og videregående uddannelser) og lødig faglig uddannelse, adgang til 
et godt sundhedsvæsen, forbedring af den seksuelle og reproduktive sundhed og 
rettigheder i forbindelse hermed, ordentlige arbejdsforhold og tryghed i beskæftigelsen, 
ligeløn, karriereudvikling, kvindernes deltagelse i det politiske og økonomiske liv, ret til 
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ejendom og arv;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i betragtning af, at målsætningen om 
ligestilling og ikke-diskriminering på grundlag af køn er et horisontalt anliggende, at øge 
den andel af udviklingsbistanden, der anvendes til programmer med denne målsætning 
for at sikre, at dette aspekt integreres i alle faser i gennemførelsen af udviklingsbistanden 
(identifikation, udformning, gennemførelse og evaluering);

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsætte bindende bestemmelser om 
ikke-forskelsbehandling på grundlag af køn i deres bilaterale aftaler med tredjelande.


