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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 millenniedeklaration av den 8 september 2000,

– med beaktande av rapporten från FN:s utvecklingsprogram Beyond the Midpoint –
achieving the Millenium Development Goals som offentliggjordes i januari 2010,

– med beaktande av 2010 års rapport om mänsklig utveckling från FN:s utvecklingsprogram 
The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, 

– med beaktande av FN:s jämställdhetsdiagram för 2012, som mäter hur olika 
jämställdhetsaspekter i de åtta millennieutvecklingsmålen har förbättrats, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 april 2010 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om EU:s åtgärdsplan i tolv punkter till stöd för 
millennieutvecklingsmålen (COM(2010)0159),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 8 mars 2010 om 
EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet 
(2010–2015) (SEC(2010)0265) samt rådets slutsatser av den 14 juni 2010 om 
millennieutvecklingsmålen, där EU:s handlingsplan definieras,

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om framstegen i uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 20101.

1. Europaparlamentet uppmanar FN att lägga större vikt vid kvinnors rättigheter och 
jämställdhet genom att återigen sätta upp minst ett specifikt mål för dessa frågor 
i millennieutvecklingsmålen efter 2015 och genom att betona deras övergripande 
betydelse inom samtliga program för utvecklingssamarbete.

2. Europaparlamentet uppmanar FN att i bedömningen av millennieutvecklingsmålen efter 
2015 systematiskt utgå från indexet för bristande jämställdhet (Gender Inequality Index, 
GII), vilket finns beskrivet i 2010 års rapport om mänsklig utveckling från 
FN:s utvecklingsprogram, och därvid beakta att GII är det mest representativa och 
kompletta indexet för jämställdhet i ett givet land, och därvid anta såväl ett kvantitativt 
som kvalitativt tillvägagångssätt. 

3. Europaparlamentet vill att man inom ramen för millennieutvecklingsmålen efter 2015 
sätter upp ambitiösa mål om kvinnors rättigheter och jämställdhet, vilka tar upp kvinnors 
egenmakt och välbefinnande samt deltagande i beslutsfattande, bekämpning av våld mot 
kvinnor, kvinnors tillgång till god utbildning (på grundskole-, gymnasie-, och 
högskolenivå) och till en effektiv hälso- och sjukvård, till förbättrad sexuell och 
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reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter, till kvalitativa och stabila 
arbetstillfällen, lika lön, karriärutveckling, kvinnors deltagande i det politiska och 
ekonomiska livet samt deras rätt till egendom och arv.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att med beaktande av 
den övergripande karaktären hos målen för jämställdhet och icke-diskriminering öka 
utvecklingsbiståndet till program som fokuserar på dessa mål, så att 
jämställdhetsaspekterna genomsyrar varje fas av programplaneringen för 
utvecklingsbiståndet (identifiering, formulering, genomförande och utvärdering).

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta med bindande 
klausuler mot könsdiskriminering i sina bilaterala avtal med tredjeländer.


