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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av konventionen från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering 

av kvinnor, 

– med beaktande av FN:s handlingsplan från Peking (1995) för jämlikhet, utveckling och 

fred, 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1820(2008), 1325(2000), och senast 

2242(2015) om kvinnor, fred och säkerhet, 

– med beaktande av resolutionerna från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män, 

– med beaktande av Europarådets konvention från 2011 om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, 

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens konventioner om jämställdhet, 

dvs. konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde 

(nr 100) från 1951, konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och 

yrkesutövning (nr 111) från 1958, konventionen om arbetstagare med familjeansvar 

(nr 156) från 1981 och konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd (nr 183) 

från 2000, 

1. Europaparlamentet begär en jämlik tilldelning av befogenheter mellan kvinnor och män 

och en jämlik representation inom förvaltning och beslutsfattande på alla nivåer, 

inklusive i fråga om främjande av kvinnors deltagande i lokala val, om nödvändigt 

genom användningen av kvotsystem. Parlamentet stöder helhjärtat projekt för kvinnors 

egenmakt som syftar till att främja kvinnors deltagande i lokala val, såsom projektet 

WiLD (Women in Local Democracy), genom vilket 70 % av de kvinnor som ingick 

i projektet blev valda i valen 2013 och 2014 i Armenien. Parlamentet betonar vikten av 

att kvinnor på ett systematiskt, jämlikt och aktivt sätt till fullo medverkar i arbetet med 

att förebygga och lösa konflikter och främja mänskliga rättigheter och demokratiska 

reformer, samt i fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd samt återuppbyggnad efter 

konflikter och demokratiseringsprocesser som leder till varaktiga och stabila politiska 

lösningar. 

2. Europaparlamentet påpekar att övergripande politisk stabilitet och respekt för mänskliga 

rättigheter i allmänhet är en nödvändig förutsättning för att kvinnors rättigheter ska 

kunna stärkas och deras situation förbättras i de berörda länderna. 

3. Europaparlamentet understryker vikten av att kvinnor på ett jämlikt och aktivt sätt till 

fullo medverkar i arbetet med att förebygga och lösa konflikter. 

4. Europaparlamentet stöder projekt för kvinnors egenmakt som ökar kvinnors 

självförtroende, garanterar deras deltagande och ökar deras makt och auktoritet att fatta 
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beslut inom alla områden som har en inverkan på deras liv. Parlamentet riktar särskild 

uppmärksamhet mot yttrande- och åsiktsfrihetens betydelse för kvinnors egenmakt. 

5. Europaparlamentet understryker det skriande behovet av jämställdhetsintegrering som 

en strategi för att uppnå jämställdhet, och av särskilda åtgärder i den europeiska 

grannskapspolitikens nationella handlingsplaner. 

6. Europaparlamentet begär att alla barn ska ha samma tillgång till utbildning, inbegripet 

på förskole-, grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå samt inom vetenskap, teknik, 

ingenjörsvetenskap och matematik, med särskilt beaktande av sådan utbildning för 

flickor som bryter mot konventioner, inklusive för flickor som bor på landsbygden. 

Parlamentet välkomnar i detta avseende projekt såsom det som har genomförts 

i Ukraina av Sumys statliga universitet för att främja lika möjligheter för studerande 

unga mödrar att erhålla anställning vid högre utbildningsanstalter. Parlamentet begär att 

alla utbildningsvägar ska öppnas för kvinnor och att kvinnor ska ges ökad tillgång till 

högre utbildning och till yrken som de fortfarande är utestängda från. 

7. Europaparlamentet understryker att barnarbete fortfarande är ett allvarligt problem 

i vissa länder i det östliga partnerskapet, i synnerhet i Moldavien, Georgien och 

Azerbajdzjan. Parlamentet begär att dessa länder ska fastställa särskilda mål för att 

avskaffa alla former av barnarbete och säkerställa att relevanta befintliga lagar efterlevs 

fullt ut. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar till starkare ekonomiska strategier för kvinnor och till 

användningen av mikrokrediter som ett verktyg för ekonomiskt oberoende samt till 

främjandet av entreprenörskapsfärdigheter. Parlamentet understryker att kvinnor 

behöver ges vägledning om och få klarhet i hur makroekonomisk politik kan stödja 

deras rättigheter, och att de behöver ges information om sina sociala och ekonomiska 

rättigheter. 

9. Europaparlamentet begär att kvinnor ska involveras i beslutsfattande och i processen för 

att genomföra ekonomiska strategier, att företagsprogram för lika möjligheter för män 

och kvinnor i företag ska främjas och att projekt för lokal utveckling som syftar till 

kvinnors ekonomiska frigörelse ska genomföras i länderna i det östliga partnerskapet, 

såsom FN:s utvecklingsprograms projekt som för nuvarande genomförs i Azerbajdzjan 

för att stödja upprättandet av företag som leds av kvinnor i Masalliregionen. 

Parlamentet efterlyser också antagandet av specifika ekonomiska strategier som syftar 

till att hjälpa kvinnor att förena arbetsliv och privatliv. 

10. Europaparlamentet understryker behovet av att främja kvinnors entreprenörskap och 

tillgång till finansiering, och i ett bredare perspektiv främja kvinnors deltagande i 

näringslivet, genom att man utvecklar en stark sektor för kvinnligt företagande inom 

små och medelstora företag i länderna i det östliga partnerskapet med hjälp av förenklad 

tillgång till finansiering och rådgivning för kvinnoledda små och medelstora företag. 

11. Europaparlamentet välkomnar EU:s bidrag till programmet ”Women in Business” 

i länder i det östliga partnerskapet, som erbjuder kvinnoledd tillgång till 

affärsrådgivning, under ledning av Europeiska banken för återuppbyggnad och 

utveckling. 
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12. Europaparlamentet välkomnar Europarådets projekt som syftar till att identifiera och 

stödja undanröjandet av hinder för kvinnors lika tillgång till rättslig prövning i länderna 

i det östliga partnerskapet. 

13. Europaparlamentet betonar att kvinnor behöver delta aktivt i fackföreningar, och 

framhåller att man snarast behöver undanröja juridiska och strukturella diskriminerande 

hinder för kvinnor i arbetsmiljön för att kunna uppnå lika lön för likvärdigt arbete, så att 

det inte längre finns några skillnader mellan mäns och kvinnors löner och pensioner. 

14. Europaparlamentet anser att det är viktigt att man utarbetar praxis och lagstiftning som 

gör att kvinnor kan behålla sina arbeten under graviditet och en viss tid därefter för att 

genom statligt stöd se till att inkomsten förblir oförändrad för dem vars inkomster 

minskas på grund av att de har barn, och för att främja en bättre balans mellan arbetsliv 

och privatliv. 

15. Europaparlamentet uppmanar länderna i det östliga partnerskapet att uppmuntra medier 

att följa strategier som syftar till att främja jämställdhet och bekämpa könsstereotyper. 

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft länderna i det östliga grannskapet att ratificera 

Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld 

i hemmet, mot bakgrund av att inte ett enda av de berörda länderna har ratificerat den, 

och uppmanar myndigheterna att införa nationella strategier för att förebygga, 

undersöka och bestraffa våldshandlingar mot kvinnor, främja skydd och assistans till 

offer och säkerställa att de återintegreras i samhället. 

17. Europaparlamentet fördömer användningen av sexuellt våld mot kvinnor och flickor 

som krigsvapen, inklusive massvåldtäkt, sexuellt slaveri, tvångsprostitution, 

könsrelaterade former av förföljelse, inklusive människohandel, samt sexturism, tidiga 

äktenskap och tvångsäktenskap, och alla andra former av fysiskt, sexuellt och 

psykologiskt våld, och begär av länderna i det östliga partnerskapet att de skyndsamt 

ska vidta åtgärder för att förebygga och väcka åtal vid sådana allvarliga brott som begås 

inom deras jurisdiktion, och även utanför det egna territoriet. Parlamentet understryker 

att tidiga äktenskap fortfarande är ett problem i Georgien och Moldavien, där befintliga 

uppgifter visar att ungefär 17–19 % av kvinnorna var gifta innan de fyllt 18 år. 

Parlamentet uppmärksammar det faktum att könsrelaterade brott och sexuella våldsbrott 

betecknas som krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och handlingar som ingår som 

en del av folkmord eller tortyr i Romstadgan. Parlamentet välkomnar i detta avseende 

FN:s säkerhetsråds resolution nr 2106 om förebyggande av sexuellt våld i konflikter, 

som antogs den 24 juni 2013. 

18. Europaparlamentet betonar betydelsen av de globala målen för hållbar utveckling, 

särskilt mål nr 5 om jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, och med 

särskilt beaktande av punkt 2 i detta mål, som uppmanar till avskaffandet av alla former 

av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive 

människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av utnyttjande. 

19. Europaparlamentet begär att asylsökande kvinnor och mödrar med små barn ska få 

särskilt skydd, eftersom i synnerhet kvinnor kan fly från könsbaserat våld utan att kunna 

eller vilja avslöja viktig information under processen för avgörande av flyktingstatus. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att genomföra projekt som syftar 
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till att skydda utsatta grupper, vilket redan gjorts i Georgien 2012–2014 genom ett EU-

finansierat projekt. 

20. Europaparlamentet begär att handlingsplanen från Peking för utbildning och hälso- och 

sjukvård som grundläggande mänskliga rättigheter ska tillämpas, och begär att kvinnor, 

inklusive kvinnor och flickor med funktionsnedsättningar, ska få tillgång till tjänster 

som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Parlamentet betonar att familjeplanering, 

mödravård, tillgång till preventivmedel och vårdtjänster för sexuell och reproduktiv 

hälsa är viktiga faktorer för att rädda kvinnors liv. Parlamentet understryker vikten av 

det EU-finansierade projekt som genomförts i Moldavien i syfte att stärka det civila 

samhällets organisationer i deras arbete för att förebygga hiv/aids och för vård av 

kvinnliga och minderåriga fångar. 

21. Europaparlamentet fördömer kraftigt människohandel och alla andra former av 

utnyttjande som kränker rätten till fysisk integritet och utsätter människor för våld. 

Parlamentet betonar att människohandeln, vars offer till största delen är kvinnor som 

utnyttjas sexuellt eller som arbetskraft, måste bekämpas. Parlamentet stöder planerna att 

sätta dessa strategier i centrum för utvecklingssamarbetet i EU:s grannskapspolitik. 

22. Europaparlamentet uppmanar länderna i det östliga partnerskapet att utforma åtgärder 

för att säkerställa att rättskipningskedjan är jämställdhetsintegrerad och tillgodoser 

behoven hos de mest missgynnade kvinnorna (kvinnor som är fattiga, icke läskunniga, 

kommer från landsbygden, tillhör minoriteter eller har funktionsnedsättning). 

23. Europaparlamentet understryker behovet av effektiva skyddsmekanismer för kvinnliga 

människorättsförsvarare. 

24. Europaparlamentet understryker den betydande roll som parlamentarisk diplomati 

spelar på alla ovannämnda områden och behovet av att utbyta bästa praxis. 

25. Europaparlamentet begär att man skyndsamt på ett systematiskt sätt ska inkludera 

jämställdhet i politiska dialoger och människorättsdialoger med länderna i det östliga 

partnerskapet. 
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