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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om EU's kønshandlingsplan III

Europa-Parlamentet

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948, 
hvis præambel udtrykkeligt nævner "lige rettigheder for mænd og kvinder",

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 8, 10 og 168, stk. 7,

– der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en kerneværdi i Den 
Europæiske Union og derfor bør afspejles som et horisontalt princip, som EU forfølger i 
alle sine aktiviteter;

B. der henviser til, at retten til ligebehandling er en afgørende grundlæggende rettighed, 
der er anerkendt i traktaterne, og som er afgørende for den videre udvikling af Unionen;

C. der henviser til, at det i artikel 168, stk. 7, i TEUF fastsættes, at "Unionens indsats 
respekterer medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt 
for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på 
sundhedsområdet", og at "medlemsstaternes ansvar omfatter forvaltningen af 
sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet samt fordelingen af de 
midler, der afsættes hertil";

D. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 10. december 2013 bekræftede, at 
udformningen og gennemførelsen af politikker på området for seksuel og reproduktiv 

1 EUT C 468 af 15.12 2016, s. 66.
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sundhed og rettigheder og seksualundervisning i skoler henhører under 
medlemsstaternes kompetencer;

E. der henviser til, at kommissæren med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, i sit svar på 
en parlamentarisk forespørgsel af 9. marts 2021 erklærede, at "lovgivningsbeføjelserne 
vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder abort, ligger hos 
medlemsstaterne";

F. der henviser til, at kommissæren med ansvar for ligestilling på plenarmødet den 23. juni 
2021 også erklærede, at "EU kun har komplementære beføjelser, som vi alle ved, på 
folkesundhedsområdet, og at medlemsstaterne har kompetence til at fastlægge deres 
sundhedspolitik", og at "abortlovgivning derfor er op til den pågældende medlemsstat";

G. der henviser til, at abort ikke er en universel menneskerettighed og ikke er omfattet af 
nogen juridisk bindende folkeretlig traktat;

H. der henviser til, at princippet om ikke at gribe ind i folkeretten omfatter – men ikke er 
begrænset til – et forbud mod trusler eller magtanvendelse mod enhver stats politiske 
uafhængighed; der henviser til, at forbuddet mod indgriben er en naturlig følge af 
enhver stats ret til suverænitet;

I. der henviser til, at artikel 208-214 i TEUF om samarbejde med tredjelande og 
humanitær bistand regulerer principperne og målene for Unionens optræden udadtil; der 
henviser til, at EU's udviklingspolitikker skal være i overensstemmelse med 
principperne i folkeretten og principperne om upartiskhed, neutralitet og ikke-
forskelsbehandling; der henviser til, at ethvert samarbejde med tredjelande som sådan 
skal respektere deres kulturer, levevis og traditioner for at værne om 
menneskerettighederne i disse lande;

1. bemærker, at eftersom Unionen i henhold til TEUF er forpligtet til at fjerne uligheder 
mellem mænd og kvinder i alle sine aktiviteter, skal sammensætningen af hele Rådets 
sektorpolitiske arbejde overholde dette horisontale princip;

2. understreger, at alle EU-dokumenter bør baseres på den terminologi, der er vedtaget i 
den primære ret, såsom "ligestilling mellem kvinder og mænd"; understreger, at hverken 
traktaterne eller Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
anvender udtrykket "køn", mens artikel 2 og 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 23 i chartret udtrykkeligt henviser til "ligestilling mellem kvinder og 
mænd";

3. fremhæver, at et velfungerende demokratisk samfund har brug for et fælles sæt værdier, 
som alle kan blive enige om, dele og bidrage til; mener, at alle handlingsplaner på dette 
område bør fokusere på den enkeltes frihed i overensstemmelse med 
personlighedsprincippet i stedet for at opfatte mennesker som repræsentanter for en 
kollektiv;

4. understreger, at såkaldte "kønskvoter" ikke fremmer ligestilling mellem mænd og 
kvinder, men reelt undergraver den; mener, at "kønskvoter" kun har til formål at 
mindske værdien af et meritokrati og skabe ulige arbejdsvilkår for mænd og kvinder;
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5. bemærker, at selv om covid-19-pandemien har påvirket mænds og kvinders sundhed i 
forskelligt omfang, er det uklart, om dette skyldes biologiske forskelle mellem mænd og 
kvinder, forskelle i adfærdsvaner eller forskelle i ledsagesygdomme;

6. opfordrer Kommissionen til aktivt at fremme lighed for loven i sine eksterne 
forbindelser;

7. gentager, at udformningen og gennemførelsen af politikker på området for seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder og seksualundervisning i skoler henhører under 
medlemsstaternes enekompetence;

8. fordømmer EU's indførelse af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og 
integration af kønsaspektet som en forudsætning for gensidige forbindelser med 
tredjelande, hvilket er i strid med deres nationale åndelige og kulturelle værdier;

9. understreger, at tvangsægteskaber og børneægteskaber er overtrædelser af 
menneskerettighederne, som gør især kvinder og piger sårbare over for vold og 
misbrug; fremhæver, at kvindelig kønslemlæstelse internationalt anerkendes som en 
krænkelse af menneskerettighederne, og at mindst tre millioner piger er i fare hvert år; 
understreger, at kvindelig kønslemlæstelse og tvangsægteskaber og børneægteskaber er 
en krænkelse af kvinders værdighed som mennesker; opfordrer til en fælles indsats 
mellem EU og tredjelande for at øge bevidstheden og hindre kønslemlæstelse og 
tvangsægteskaber;

10. konstaterer med bekymring, at visse grupper i Parlamentet har forsøgt at blande sig i 
sagsområder, som ifølge traktaterne henhører under medlemsstaternes ressort;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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