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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som avser att ersätta 
ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0025/2022

Europaparlamentets resolution om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 
10 december 1948, som i ingressen uttryckligen nämner ”mäns och kvinnors lika 
rättigheter”,

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 8, 10 och 168.7,

– med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter1,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde för Europeiska 
unionen och bör därför komma till uttryck som en övergripande princip som EU följer i 
all sin verksamhet.

B. Rätten till likabehandling är en grundläggande rättighet som erkänns i fördragen och 
som är väsentlig för unionens vidareutveckling.

C. I artikel 168.7 i EUF-fördraget står att när ”unionen vidtar åtgärder ska den respektera 
medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att 
organisera och ge hälso- och sjukvård” och att ”medlemsstaternas ansvarsområden 
inbegriper hälso- och sjukvårdsförvaltning och fördelning av de resurser som tilldelas 
denna”.

1 EUT C 468, 15.12.2016, s. 66.
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D. I sin resolution av den 10 december 2013 gjorde Europaparlamentet gällande att det hör 
till medlemsstaternas ansvarsområden att utforma och genomföra strategier för sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter samt sexualundervisning i skolan.

E. I sitt svar på en parlamentsfråga den 9 mars 2021 tillkännagav jämlikhetskommissionär 
Helena Dalli att ”behörigheten att lagstifta om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, inklusive abort, ligger hos medlemsstaterna”.

F. Under plenarsammanträdet den 23 juni 2021 tillkännagav jämlikhetskommissionären 
också att ”EU som vi alla vet endast har kompletterande befogenheter i folkhälsofrågor, 
och medlemsstaterna är behöriga att utforma sin hälsopolitik” och att 
”abortlagstiftningen därför är upp till den berörda medlemsstaten”.

G. Abort är ingen universell mänsklig rättighet och ingår inte i något internationellt 
rättsligt bindande fördrag.

H. I folkrätten inbegriper icke-interventionsprincipen bland annat förbud mot hot om eller 
bruk av våld mot någon stats politiska oberoende. Förbudet mot intervention är en 
naturlig följd av varje stats rätt till suveränitet.

I. Artiklarna 208–214 i EUF-fördraget om samarbete med tredjeländer och humanitärt 
bistånd styr principerna och målen för unionens yttre åtgärder. Där slås det fast att 
unionens utvecklingspolitik måste vara förenlig med folkrättens principer och 
principerna om opartiskhet, neutralitet och icke-diskriminering. Allt samarbete med 
tredjeländer måste därför ske med respekt för deras kulturer, levnadssätt och traditioner 
för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna i de länderna.

1. Europaparlamentet konstaterar att unionen genom EUF-fördraget är skyldig att 
undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män i all sin verksamhet, och 
konstellationerna i allt sektorspolitiskt arbete i rådet måste följa denna övergripande 
princip.

2. Europaparlamentet betonar att alla EU-dokument bör utgå från den terminologi som 
antagits i primärrätten, såsom ”jämställdhet mellan kvinnor och män”. Parlamentet 
framhåller att varken fördragen eller Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna använder begreppet ”genus”. Artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 23 i stadgan talar uttryckligen om ”jämställdhet mellan 
kvinnor och män”.

3. Europaparlamentet poängterar att ett fungerande demokratiskt samhälle behöver en 
gemensam uppsättning värden som alla kan enas om, dela och bidra till. Parlamentet 
anser att alla handlingsplaner på detta område bör inriktas på enskilda individers frihet, i 
överensstämmelse med personalitetsprincipen, snarare än att betrakta människor som 
företrädare för ett kollektiv.

4. Europaparlamentet poängterar att så kallad könskvotering inte främjar jämställdhet 
mellan kvinnor och män utan i själva verket undergräver den. Parlamentet anser att 
”könskvotering” endast tjänar till att minska meritokratins värde och pådyvla 
ojämställda arbetsvillkor för kvinnor och män.
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5. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-pandemin visserligen har påverkat kvinnors 
och mäns hälsa i olika grad men att det är oklart om detta beror på biologiska skillnader 
mellan kvinnor och män, skillnader i beteendemönster eller skillnader i komorditet.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja jämlikhet inför lagen i 
sina yttre förbindelser.

7. Europaparlamentet upprepar att det hör till medlemsstaternas ansvarsområden att 
utforma och genomföra strategier för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
sexualundervisning i skolan.

8. Europaparlamentet fördömer EU:s införande av sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter samt jämställdhetsintegrering som förutsättningar för ömsesidiga 
förbindelser med tredjeländer i strid med deras nationella andliga och kulturella värden.

9. Europaparlamentet understryker att tvångs- och barnäktenskap är en 
människorättskränkning som gör kvinnor och flickor särskilt sårbara för våld och 
övergrepp. Parlamentet framhåller att kvinnlig könsstympning är en internationellt 
erkänd människorättskränkning och att minst 3 miljoner flickor är riskutsatta varje år. 
Parlamentet betonar att kvinnlig könsstympning och tvångs- och barnäktenskap är en 
kränkning av kvinnors mänskliga värdighet. Parlamentet efterlyser gemensamma 
åtgärder från EU och tredjeländer för att öka medvetenheten om och förebygga kvinnlig 
könsstympning och tvångsäktenskap.

10. Europaparlamentet noterar med oro att vissa av dess politiska grupper har försökt 
ingripa i frågor som fördragen förbehåller medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

Or. en


