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FORSLAG

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

1. der henviser til, at EU bør bidrage til at skabe en verden, hvor alle mennesker, uanset 
køn, alder, seksuel orientering og kønsidentitet eller -udtryk, race og handicap, kan leve 
fredeligt og nyde de samme rettigheder og muligheder for at indfri deres potentiale;

B. der henviser til, at kvinder og piger er særligt berørt af fysisk, psykisk og seksuel vold, 
fattigdom, væbnede konflikter og konsekvenserne af klimakrisen; der henviser til, at der 
er en stigende global tendens i retning af autoritære principper og et voksende antal 
fundamentalistiske grupper, og at begge dele er forbundet med tilbageslaget for 
kvinders rettigheder og LGBTIQ+-rettigheder; der henviser til, at enhver forståelse af 
sikkerhed, der fokuserer på stater frem for mennesker, er mangelfuld og ikke vil føre til 
fred;

C. der henviser til, at en kønsspecifik analyse og et kønsperspektiv udgør et fundament for 
effektiv og bæredygtig konfliktforebyggelse, stabilisering, fredsskabelse, genopbygning 
efter konflikter, regeringsførelse og institutionsopbygning; der henviser til, at den 
dominerende fortælling om kvinder og piger en fortælling om offergørelse, som fratager 
kvinder og piger deres handlemuligheder og ser bort fra deres evner som 
forandringsagenter; der henviser til, at der er mere og mere, der tyder på, at kvinders og 
pigers deltagelse i fredsprocesser spiller en afgørende rolle for, om det lykkes at skabe 
vedvarende fred;

D. der henviser til, at inklusive fredsprocesser er mere bæredygtige og giver flere 
muligheder for at finde løsninger og opnå bedre støtte, og at kvinders deltagelse i 
fredsprocesser og fredsopbygning skal øges; der henviser til, at mellem 1988 og 2018 
tegnede kvinder sig for 13 % af forhandlerne, 3 % af mæglerne og kun 4 % af 
underskriverne i større fredsprocesser;

E. der henviser til, at piger stilles uforholdsmæssigt dårligere som følge af deres køn og 
alder; der henviser til, at flygtninge- og migrantpiger er særligt udsatte; der henviser til, 
at beskyttelsen af piger mod vold og forskelsbehandling og sikring af deres adgang til 
uddannelses-, informations- og sundhedstjenester, herunder seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder (SRSR), er særlig vigtig for at sikre, at piger fuldt ud kan udøve 
deres menneskerettigheder;

F. der henviser til, at seksuel og kønsbaseret vold mod kvinder og piger, herunder skadelig 
praksis såsom børneægteskaber og kvindelig kønslemlæstelse, utilstrækkelig adgang til 
basale sektorer og sociale ydelser, f.eks. sundhed, uddannelse, rent vand, sanitet og 
ernæring, begrænset adgang til seksuelle og reproduktive sundheds- og 
rettighedstjenester, ulige deltagelse i offentlige og private institutioner samt i politisk 
beslutningstagning og i fredsprocesser, er medvirkende faktorer, der fører til 
forskelsbehandling og marginalisering;

1. fremhæver, at princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd er en af EU's 
kerneværdier, og at kønsmainstreaming derfor bør gennemføres og integreres i alle EU's 
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aktiviteter og politikker; understreger, at EU bør sigte mod at skabe en verden, hvor alle 
mennesker, uanset køn, seksuel orientering, race og handicap, kan leve fredeligt, nyde 
de samme rettigheder og have de samme muligheder for at indfri deres potentiale;

2. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og EU's medlemsstater til yderligere at 
støtte og systematisk integrere ligestilling, kønsmainstreaming, herunder 
kønsbudgettering, og et intersektionelt perspektiv, herunder ligelig og bred 
repræsentation, i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik; opfordrer EU til at gå foran med 
et godt eksempel og gøre ligestilling til et vigtigt mål for EU's optræden udadtil, der er 
synligt inden for alle politikområder, navnlig i multilaterale fora og i alle politiske og 
strategiske dialoger, menneskerettighedsdialoger, politikformulering og -
programmering, menneskerettighedsstrategier på landeniveau, offentlige erklæringer og 
globale menneskerettighedsrapporter samt i overvågnings-, evaluerings- og 
rapporteringsprocesser, beslutningsprocesser, forhandlinger og lederskab; opfordrer til, 
at kvinders og pigers forskellige erfaringer med at være konfronteret med flere og 
indbyrdes forbundne former for forskelsbehandling og marginalisering sættes i centrum 
for den politiske beslutningsproces; bekræfter, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken bør 
anerkende og behandle den ulige magtbalance mellem kønnene, repræsentere kvinder 
og piger og beskytte LGBTIQ+-personer;

3. fremhæver, at Sverige, Danmark, Schweiz og Norge fører en udenrigspolitik med stærkt 
fokus på ligestilling mellem kønnene; glæder sig over, at bl.a. Frankrig, Spanien, 
Luxembourg, Irland, Cypern og Tyskland har meddelt, at de agter at gøre ligestilling 
mellem kønnene til en prioritet i deres udenrigspolitik; glæder sig desuden over, at den 
nuværende Kommission har gjort ligestilling mellem kønnene til en af sine vigtigste 
prioriteter på alle politikområder; understreger, at følgende principper bør udgøre 
kernen i EU's kønsbaserede politik: menneskerettigheder, demokrati og 
retsstatsprincippet, nedrustning og ikkespredning, internationalt samarbejde om 
udvikling og klimatiltag;

4. understreger, at ligestilling og kønsmainstreaming ikke blot kræver politiske 
erklæringer på højt plan, men også politisk vilje blandt EU's ledere og medlemsstaternes 
regeringer, prioritering af målsætninger og overvågning; opfordrer NF/HR til at gøre 
betydelige og meget synlige fremskridt for ligestilling mellem kønnene på områderne 
ledelse og forvaltning, personale og ansættelse, organisatorisk hierarki, uddannelse, 
finansielle ressourcer, lønforskelle og balance mellem arbejds- og privatliv og sikre 
politiske og operationelle forpligtelser til at gennemføre en effektiv og virkningsfuld 
kønsmainstreaming; opfordrer i denne forbindelse til obligatorisk uddannelse og 
efteruddannelse i ligestilling og kønsmainstreaming for alle mellem- og topledere i 
EU-Udenrigstjenesten, personale i EU's diplomatiske tjenester og chefer eller 
øverstbefalende for missioner og operationer inden for den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP); understreger, at fremme af kvinders rettigheder og ligestilling 
mellem kønnene bør være horisontale prioriteter for alle EU's særlige repræsentanter og 
være en hjørnesten i deres mandat, navnlig for EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder;

5. opfordrer til en bedre kønsfordeling i EU's eksterne repræsentation; beklager den 
betydelige kønsskævhed i EU-Udenrigstjenesten, hvor kvinder kun tegner sig for to ud 
af otte særlige EU-repræsentanter, 31,3 % af mellemlederstillingerne og 26 % af den 



AD\1209529DA.docx 5/14 PE648.587v03-00

DA

øverste ledelse; glæder sig over NF/HR's tilsagn om at nå op på 40 % kvinder i ledende 
stillinger inden udløbet af hans mandat; minder imidlertid om, at Kommissionen i 
strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025 har bebudet et mål om at nå en 
ligelig kønsfordeling på alle dens ledelsesniveauer inden udgangen af 2024; 
understreger, at dette mål også bør gælde for fremtidige udnævnelser af EU's særlige 
repræsentanter; beklager, at der ikke er nogen kvinder blandt de nye 
vicegeneralsekretærer, som NF/HR har udpeget;

6. bifalder EU-Udenrigstjenestens strategi for ligestilling og lige muligheder 2018-2023, 
men beklager manglen på specifikke og målbare mål; opfordrer til, at den ajourføres, så 
den kommer til at omfatte konkrete og bindende mål, herunder for kvinder i ledende 
stillinger, og for dens efterfølgende gennemførelse; beklager samtidig manglen på 
mangfoldighedsmål og på generel mangfoldighed i EU-institutionerne, navnlig hvad 
angår race, handicap og etnisk baggrund; opfordrer NF/HR til at øge procentdelen af 
kvinder i EU's interne beslutningsmekanismer; understreger behovet for 
kønsorienterede ansættelsesprocedurer, herunder Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors procedurer, som ikke yderligere øger ulighederne mellem 
kønnene i institutionerne; opfordrer til, at kønsorienteret ledelse indgår i jobbeskrivelser 
for mellem- og topledere;

7. opfordrer NF/HR til at sikre, at EU-delegationscheferne i udlandet har et formelt ansvar 
for at sikre, at ligestilling mellem kønnene integreres i alle aspekter af delegationens 
arbejde, og at ligestillingsspørgsmål jævnligt tages op i den politiske dialog med parter 
på regeringsniveau, og at de er forpligtet til at aflægge rapport herom; opfordrer 
endvidere NF/HR til at sikre, at der er et kontaktpunkt for kønsspørgsmål i EU-
delegationerne; bemærker, at navnlig brugen af kønsspecifikke analyser i formuleringen 
af EU's optræden udadtil er stigende, og at næsten alle EU-delegationerne har foretaget 
en detaljeret kønsspecifik analyse;

8. glæder sig over det voksende netværk af kontaktpunkter for kønsspørgsmål med støtte 
fra ledelsen og adgang til uddannelse; bemærker i denne forbindelse, at der blev afholdt 
et regionalt møde for kontaktpunkter for kønsspørgsmål, der er baseret på det vestlige 
Balkan og i Tyrkiet, med henblik på at styrke arbejdet med ligestilling og integration af 
kønsaspektet; glæder sig over det forbedrede samarbejde med landene på det vestlige 
Balkan inden for rammerne af G7-partnerskabsinitiativet, hvor EU har besluttet at indgå 
en partner aftale med Bosnien-Hercegovina om en forbedring af dagsordenen for 
kvinder, fred og sikkerhed;

9. opfordrer EU-delegationerne til at overvåge tilbageslaget for ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder samt tendensen til indskrænkning af civilsamfundets 
råderum og til at træffe konkrete foranstaltninger til at beskytte dem; opfordrer 
indtrængende Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaterne og EU-
delegationscheferne til at sikre øget politisk og finansiel støtte til uafhængige lokale 
civilsamfundsorganisationer, herunder kvindeorganisationer, navnlig med henblik på 
kapacitetsopbygning, kvindelige forkæmpere for menneskerettigheder, journalister, 
akademikere og kunstnere, og til at gøre samarbejde og samråd med dem til en fast 
bestanddel af deres arbejde;

10. glæder sig over, at det foreslåede instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) og 
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instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde omfatter 
ligestilling mellem kønnene som et specifikt mål; opfordrer til specifik finansiering af 
ligestilling mellem kønnene og til integration af et kønsorienteret perspektiv, 
kønsbudgettering og obligatoriske krav til forudgående og efterfølgende kønsspecifikke 
konsekvensanalyser i disse forordninger, og til, at disse resultater rapporteres til 
Parlamentet; opfordrer til færre administrative krav for at give lokale og små 
civilsamfundsorganisationer, navnlig kvindeorganisationer, adgang til finansiering;

11. opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at sikre, at EU's 
retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere gennemføres fuldt ud, og til 
at vedtage et bilag med henblik på at anerkende og udvikle yderligere strategier og 
værktøjer, så man kan sætte bedre og mere effektivt ind over for og forebygge 
specifikke situationer, trusler og risikofaktorer, som forkæmpere for kvinders 
menneskerettigheder udsættes for; opfordrer til øjeblikkelig indførelse af et 
kønsperspektiv og specifikke foranstaltninger til støtte for kvindelige forkæmpere for 
menneskerettigheder inden for alle programmer og instrumenter, der har til formål at 
beskytte menneskerettighedsforkæmpere;

12. glæder sig over beslutningen om at forny EU's handlingsplan vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati og opfordrer til, at der i handlingsplanens 
gennemførelsesfase medtages kønsmainstreaming og målrettede foranstaltninger til 
fremme af ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder; 

13. glæder sig over, at antallet af kvinder, der udsendes til FSFP-missioner og -operationer, 
er steget; beklager, at ikke en eneste af de 12 civile FSFP-missioner ledes af en kvinde, 
og at kun seks ud af 70 missionschefer indtil videre har været kvinder; minder om, at 
kun 22 ud af 176 ansatte i Den Europæiske Unions Militærstab er kvinder, hvoraf 12 er 
sekretærer eller assistenter; opfordrer NF/HR til at udarbejde en ligestillingsstrategi for 
FSFP-missioner med specifikke mål for både ledelse og personale; minder om, at der er 
behov for en samordnet indsats fra EU's ledelse og medlemsstaterne, da sidstnævnte 
stiller det meste civile personel til rådighed for FSFP; opfordrer EU's medlemsstater til 
at opfylde forpligtelse nr. 16 i den civile FSFP-aftale ved aktivt at fremme 
tilstedeværelsen af kvinder på alle niveauer og øge deres nationale bidrag; beklager, at 
antallet af kvindelige medarbejdere er faldet siden vedtagelsen af aftalen; opfordrer 
medlemsstaterne til at følge aktive rekrutteringsstrategier og identificere og håndtere 
specifikke hindringer, der begrænser kvinders deltagelse, gennem missionsrapporter 
med relevante statistikker; opfordrer EU-institutionerne til at fremme kvinders 
deltagelse i FN's fredsbevarende operationer på alle niveauer, herunder militært 
personale og politipersonale; minder om, at EU har forpligtet sig til at øge antallet af 
kvinder i institutioner, der beskæftiger sig med konfliktforebyggelse, krisestyring og 
fredsforhandlinger, ved at undertegne FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, 
fred og sikkerhed, der klart udpeger kvinder som vigtige aktører i fredsopbygning og 
konfliktmægling;

14. glæder sig over retningslinjerne for integration af kønsaspektet i EU's civile missioner 
og understreger, at disse retningslinjer udgør et konkret gennemførelsesredskab, der 
skal anvendes af alt missionspersonale, herunder ledelsen, og vil bidrage til systematisk 
at integrere et kønsperspektiv og vedtage politikker for ligestilling mellem kønnene i 
alle aktiviteter og faser under civile FSFP-missioner; er overbevist om, at 
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planlægningen af FSFP-missioner bør tage hensyn til anbefalinger fra lokale 
kvindeorganisationer; glæder sig over, at alle civile FSFP-missioner nu omfatter en 
kønsrådgiver; beklager imidlertid, at dette ikke er tilfældet for militære FSFP-missioner; 
opfordrer EU-medlemsstaterne til at indstille kandidater til de ledige stillinger; 
opfordrer til indførelse af foranstaltninger, der sikrer, at alt EU-deployeret militært og 
civilt personale er tilstrækkeligt uddannet i ligestilling mellem kønnene samt kvinder, 
fred og sikkerhed, især om, hvordan et kønsperspektiv integreres i deres opgaver;

15. opfordrer til en ajourføring af de opgraderede generelle adfærdsstandarder for FSFP-
missioner og -operationer for at medtage nultoleranceprincippet i alle tilfælde, hvor 
EU's ledelse og forvaltning skulle udvise passivitet i forbindelse med seksuel og 
kønsbaseret vold; beklager, at kun nogle få af EU's FSFP-missioner tilbyder uddannelse 
om seksuel eller kønsbaseret chikane, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten og 
medlemsstaterne til at støtte alle bestræbelser på at bekæmpe seksuel eller kønsbaseret 
vold i internationale fredsbevarende operationer og til at sikre, at whistleblowere og ofre 
ydes effektiv beskyttelse;

16. understreger, at udarbejdelse og anvendelse af kønsspecifikke analyser og en 
systematisk integration af kønsaspektet og medtagelse heraf i beslutningsprocesser 
udgør en del af grundlaget for effektiv og varig konfliktforebyggelse, -håndtering og 
-løsning, stabilisering, fredsopbygning, genopbygning efter konflikter, regeringsførelse 
og institutionsopbygning; beklager, at den dominerende fortælling om kvinder er en 
fortælling om offergørelse, som fratager kvinder deres handlemuligheder; understreger 
behovet for at anerkende den vigtige rolle, som kvinder og piger spiller på lokalt, 
nationalt og internationalt plan med hensyn til at opnå varig fred, navnlig gennem 
fremme af dialog, mægling og fredsforhandlinger; opfordrer til en sikker, meningsfuld 
og inklusiv deltagelse af kvinder og piger fra græsrodsplan i spørgsmål vedrørende fred 
og sikkerhed, herunder fredsopbygning, genopbygning efter konflikter, regeringsførelse 
og institutionsopbygning, samt i de forskellige faser af konfliktcyklussen i 
overensstemmelse med verdensmålene; bemærker, at fremme af kvinders rettigheder i 
krise- eller konfliktramte lande fremmer stærkere, sundere, mere sikre og 
modstandsdygtige samfund, der er mindre tilbøjelige til at ty til voldelige midler til at 
løse tvister og konflikter; fremhæver betydningen af inklusion af unge kvinder og piger 
i fredsopbygning og noterer sig i denne forbindelse bidraget fra dagsordenen for unge, 
fred og sikkerhed;

17. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at overholde den fælles holdning om 
våbeneksport og opfordrer specifikt medlemsstaterne til at tage hensyn til risikoen for, 
at eksporterede materialer anvendes til eller gør det lettere at begå kønsbaseret vold eller 
vold mod kvinder eller børn; understreger, at en kønssensitiv tilgang indebærer en 
tilgang, der sætter mennesket i centrum, og som sigter mod at forbedre sikkerheden for 
kvinder, herunder økonomisk, social og sundhedsmæssig sikkerhed;

18. glæder sig over EU's strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed og EU's 
handlingsplan for kvinder, fred og sikkerhed, der blev vedtaget i 2019, og opfordrer til 
en solid gennemførelse heraf; beklager imidlertid, at det stadig er en udfordring at 
omsætte dette politiske engagement i praksis til trods for klare målsætninger og 
indikatorer, og understreger, at det kræver en vedholdende indsats; understreger 
betydningen af nationale handlingsplaner for gennemførelsen af dagsordenen for 
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kvinder, fred og sikkerhed; glæder sig over, at næsten alle EU's medlemsstater vil 
vedtage deres nationale handlingsplaner for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 inden 
årets udgang; beklager imidlertid, at kun én medlemsstat har afsat et budget til 
gennemførelsen; opfordrer medlemsstaterne til at afsætte et budget til deres 
gennemførelse og til at udvikle nationale parlamentariske tilsynsmekanismer samt til at 
indføre kvoter for kvinders deltagelse i kontrol-, evaluerings- og tilsynsmekanismer; 
beklager, at mange EU-tjenestemænd stadig ikke har integreret dagsordenen for 
kvinder, fred og sikkerhed i deres arbejde og betragter den som noget, som de efter eget 
skøn kan anvende til at øge missionernes effektivitet, men ikke som en metode, der i sig 
selv vil sikre kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene;

19. glæder sig over det arbejde, som EU's taskforce om kvinder, fred og sikkerhed har 
udført indtil nu, herunder ved at sikre, at relevante civilsamfundsorganisationer deltager 
i dens drøftelser; glæder sig over det arbejde, som EU-Udenrigstjenestens ledende 
rådgiver for kønsspørgsmål har udført; beklager imidlertid denne funktions begrænsede 
kapacitet og opfordrer til at styrke rådgiverens funktion og til, at denne rapporterer 
direkte til NF/HR; opfordrer NF/HR til i alle EU-Udenrigstjenestens direktorater at have 
en fuldtidsansat kønsrådgiver til at arbejde med ligestilling mellem kønnene og 
dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed, der skal rapportere direkte til den ledende 
rådgiver, og til at tilskynde personalet til at arbejde tæt sammen med Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (Ligestillingsinstituttet); understreger, 
at videndeling mellem EU's institutioner og agenturer er et vigtigt og særdeles effektivt 
værktøj til at undgå høje administrationsomkostninger og unødvendig forøgelse af 
bureaukratiet;

20. opfordrer indtrængende NF/HR og medlemsstaterne til at medtage henvisninger til FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1325 og dens opfølgningsresolutioner i FSFP-relaterede 
rådsafgørelser og missionsmandater og sikre sig, at alle FSFP-missioner og -operationer 
har en årlig handlingsplan for, hvordan målene i den kommende kønshandlingsplan 
(GAP III) og EU's handlingsplan om kvinder, fred og sikkerhed skal gennemføres; 
opfordrer til, at kønsspecifik analyse medtages i nye FSFP-instrumenter, herunder Den 
Europæiske Forsvarsfond og den foreslåede europæiske fredsfacilitet;

21. noterer sig, at EU og FN i 2018 blev enige om et nyt sæt fremadrettede prioriteter for 
samarbejde om fredsstøttende operationer og krisestyring for 2019-2021, og 
understreger behovet for at gøre etableringen af en samarbejdsplatform mellem EU og 
FN om kvinder, fred og sikkerhed til en topprioritet;

22. glæder sig over samarbejdet mellem EU og NATO med henblik på at fremme fred og 
stabilitet i det euro-atlantiske område, hvor et af de vigtigste fokuspunkter er at fremme 
dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed;

23. understreger betydningen af at fremme ligestilling mellem kønnene i EU's 
udenrigspolitik, herunder gennem Parlamentets forbindelser med tredjelande; glæder sig 
i denne forbindelse over, at Parlamentets delegationer har besluttet at udpege en 
repræsentant for kønsspørgsmål i hver delegation; understreger behovet for at fremme 
lighed og mangfoldighed i alle delegationernes aktiviteter, herunder i forbindelse med 
officielle parlamentariske møder med tredjelande;
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24. understreger behovet for at sikre, at automatiske beslutningsmetoder, herunder 
algoritmer for kunstig intelligens i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, er frie for 
fordomsfulde profileringer, navnlig enhver forudindtagethed baseret på køn;

25. glæder sig over resultaterne af den anden kønshandlingsplan (GAP II) og glæder sig 
derfor over Kommissionens forslag om at gennemføre en revision og forelægge en ny 
GAP III i 2020; opfordrer Kommissionen til at rette op på dens mangler såsom det 
svage retsgrundlag, manglen på kønsbudgettering, vanskelighederne ved præcis 
rapportering, manglen på overensstemmelse mellem tidsrammer og budgetcyklusser og 
manglen på passende uddannelse af personalet; anbefaler, at GAP III ledsages af klare, 
målbare, tidsbestemte succesindikatorer, herunder tildeling af ansvar til forskellige 
aktører, og klare målsætninger i hvert partnerland; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i betragtning af covid-19's indvirkning på kvinders og pigers liv at 
fastholde fornyelsen af GAP III i sin arbejdsplan for 2020 og ikke at udskyde den til 
næste år;

26. anerkender den centrale rolle, som civilsamfundsorganisationer, navnlig 
kvinderettighedsorganisationer og kvindelige forkæmpere for menneskerettigheder, 
spiller med hensyn til at støtte gennemførelsen af EU's kønshandlingsplan og EU's 
strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed samt dens handlingsplan; opfordrer 
Kommissionen til at styrke inddragelsen af civilsamfundsorganisationer i udformningen 
af GAP III og dens gennemførelse i partnerlandene; 

27. understreger, at GAP III eksplicit bør omfatte kvinders rettigheder i alle sammenhænge, 
uafhængigt af landets BNP, og finde anvendelse i skrøbelige stater og 
konfliktsituationer samt for de mest sårbare grupper som f.eks. flygtninge- og 
migrantpiger;

28. anmoder om, at det i GAP III fastslås, at 85 % af den officielle udviklingsbistand bør gå 
til programmer med ligestilling mellem kønnene som et vigtigt mål eller et primært mål, 
og opfordrer til, at der inden for denne brede forpligtelse afsættes en tilstrækkelig andel 
af EU's officielle udviklingsbistand til specifikke initiativer til fremme af ligestilling, 
styrkelse af kvinders handlekraft og fremme af deres rettigheder; opfordrer til en bedre 
rapportering om den EU-finansiering til ligestilling mellem kønnene, som tildeles og 
udbetales i partnerlandene gennem GAP III; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionen til at opstille kønsspecifikke indikatorer, der skal anvendes ved 
projektudvælgelse, -overvågning og -evaluering;

29. understreger, at ligestilling mellem kønnene er en integreret del af en effektiv 
forvaltning i forbindelse med eksterne foranstaltninger og tematiske områder, herunder 
klimaudfordringer og en bæredygtig udvikling af vores samfund; fremhæver, at kvinder 
og piger, der lever i fattigdom, er særligt sårbare over for klimaændringer, og 
understreger, og at alle klimatiltag skal omfatte et kønsperspektiv og et intersektionelt 
perspektiv for at sikre en rimelig og retfærdig omstilling, hvor ingen lades i stikken; 
beklager, at kun 30 % af klimaforhandlerne er kvinder, og minder om, at en 
meningsfuld og ligelige deltagelse af kvinder i de beslutningstagende organer 
vedrørende klimapolitik og -tiltag internationalt, i EU og på nationalt og lokalt plan er 
af afgørende betydning for at nå de langsigtede klimamål; opfordrer indtrængende til, at 
GAP III etablerer klare forbindelser med Parisaftalen og anmoder EU og dets 
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medlemsstater om at sikre adgang for kvindeorganisationer til internationale 
klimafonde;

30. gentager sin opfordring til Kommissionen og Rådet om at fremme og støtte medtagelsen 
af et særligt kapitel om ligestilling mellem kønnene i EU's handels- og 
investeringsaftaler; opfordrer endvidere til, at der medtages bestemmelser i disse 
handelsaftaler, der sikrer, at deres institutionelle strukturer garanterer regelmæssige 
evalueringer af overholdelsen, indgående drøftelser og udveksling af oplysninger og 
bedste praksis om ligestilling og handel, bl.a. gennem inddragelse af kvinder og 
ligestillingseksperter på alle niveauer i de berørte forvaltninger; opfordrer EU og dets 
medlemsstater til at medtage den landespecifikke og sektorspecifikke indvirkning på 
kønsaspektet af EU's handelspolitik og -aftaler i forudgående og efterfølgende 
konsekvensanalyser; understreger, at resultaterne af den kønsrelaterede analyse bør 
tages i betragtning i handelsforhandlingerne – idet der tages hensyn til både deres 
positive og negative virkninger i hele processen, fra forhandlingsfasen til 
gennemførelsesfasen – og bør ledsages af foranstaltninger, der skal forebygge eller 
opveje eventuelle negative virkninger;

31. opfordrer Kommissionen til i indvandringspolitikkerne at indarbejde et kønsperspektiv 
og en intersektionel tilgang, der sikrer rettigheder for kvinder og piger, som søger asyl, 
og kvindelige flygtninge, afsætte ressourcer til at udrydde den forskelsbehandling, som 
kvinder og piger udsættes for, bl.a. på grund af deres køn, race eller etniske oprindelse, 
socioøkonomiske status, administrative situation og oprindelsessted, og intensivere 
arbejdet med at sikre korrekt identifikation og beskyttelse mod potentiel vold, chikane, 
voldtægt og handel med kvinder i modtagelsescentre i hele Europa; opfordrer til fuld 
anvendelse af Istanbulkonventionen i migrations- og asylpolitikkerne;

32. opfordrer til forebyggelse og udryddelse af alle former for seksuel og kønsbaseret vold 
og alvorlige krænkelser af kvinders og pigers menneskerettigheder såsom 
børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og udryddelse af kvindelig 
kønslemlæstelse; opfordrer til, at dette fortsat bliver en politisk prioritet for EU i dets 
optræden udadtil, og at denne prioritet systematisk tages op i politiske dialoger med 
tredjelande; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til navnlig at fokusere 
på forebyggelse af kønsbaseret vold under konflikter og på støtte til og adgang til basale 
tjenester for personer, der har overlevet kønsbaseret vold; understreger, at kvinder og 
piger i konfliktsituationer udsættes for øgede risici for krænkelser af deres 
menneskerettigheder; er dybt foruroliget over, at seksuel vold i stigende grad er blevet 
en del af den bredere strategi i konflikter og en krigstaktik; opfordrer indtrængende EU 
til at sætte alt ind på at sikre, at gerningsmænd til massevoldtægter i krig rapporteres, 
identificeres, retsforfølges og straffes i overensstemmelse med international strafferet; 
opfordrer til en revision og ajourføring af EU's retningslinjer om vold mod kvinder og 
piger og til bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling af dem; opfordrer EU til 
at sætte ratificeringen af Istanbulkonventionen højt på dagsordenen for sin politiske 
dialog med partnerlandene i Europarådet og tilskynde lande, der ikke er med i 
Europarådet, til at tiltræde den;

33. understreger, at opnåelse af ligestilling mellem kønnene ikke er mulig, hvis mænd og 
drenge ikke inddrages i processen med at sikre fremskridt på ligestillingsområdet, så 
mænd og drenge skal opfordres til at deltage og bidrage aktivt til at fremme sundere 
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kønsnormer; minder navnlig om mænds og drenges rolle og ansvar for bekæmpelse af 
seksuel og kønsbaseret vold; 

34. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet med tredjelande 
for at bekæmpe alle former for menneskehandel, idet man er særligt opmærksom på 
kønsdimensionen ved menneskehandel, så man specifikt kan bekæmpe 
børneægteskaber, seksuel udnyttelse af kvinder og piger og sexturisme; opfordrer til 
obligatoriske konsekvensanalyser af den risiko, som et tredjeland udgør med hensyn til 
menneskehandel, som led i en generel forhåndsbetingelse for alle 
visumliberaliseringsaftaler; understreger behovet for at medtage et effektivt samarbejde 
med tredjelande om menneskehandel blandt de obligatoriske kriterier for alle 
visumliberaliseringsaftaler; opfordrer Kommissionen, Rådet og EU-Udenrigstjenesten 
til i deres forhandlinger med tredjelande om associerings- og samarbejdsaftaler at 
indføre en benchmarkingramme for samarbejde med henblik på effektiv bekæmpelse af 
menneskehandel, herunder en gennemsigtig protokol for registrering af data om 
indbringelse af sager om og retsforfølgelse for menneskehandel; opfordrer til indførelse 
af en kønssensitiv tilgang til menneskehandel gennem en omfattende hensyntagen til 
dens indvirkning på udøvelsen af en lang række menneskerettigheder i forbindelse med 
alle konflikter;

35. opfordrer til, at der sikres universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder som aftalt i handlingsprogrammet fra den internationale 
konference om befolkning og udvikling, Beijinghandlingsprogrammet og 
slutdokumenterne fra gennemgangskonferencerne herom, og at udvikle passende 
redskaber til at måle fremskridt hen imod dette mål; opfordrer til, at der tages skridt til 
at sikre, at EU har en fælles holdning og gør en stor indsats for utvetydigt at fordømme 
tilbageslaget for seksuel og reproduktiv sundhed og seksuelle og reproduktive 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene, LGBTIQ+-rettigheder og foranstaltninger, der 
undergraver kvinders rettigheder; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til 
at bekræfte EU's engagement med hensyn til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder, herunder adgang til prænatal sundhedspleje og sundhedstjenester for mødre, 
gennem den nye GAP III og NDICI; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at yde politisk og finansiel støtte til civilsamfundsorganisationer, der kæmper for 
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle, herunder de mest sårbare eller 
udsatte personer, navnlig kvinder og piger i bevægelse, på migrationsruter eller i lejre;

36. beklager, at kvinder og piger verden over stadig udsættes for systematisk 
forskelsbehandling; bemærker, at fattigdom blandt kvinder i høj grad skyldes 
manglende adgang til økonomiske ressourcer; mener, at uddannelse er afgørende for at 
opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers handlekraft; opfordrer 
derfor EU til at øge sit engagement i fremme af ligestilling mellem kønnene og 
bekæmpelse af kønsstereotyper i uddannelsessystemerne i den kommende GAP III; 
opfordrer Kommissionen, Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at deres 
udviklingspolitik og humanitære bistand støtter kvinders økonomiske handlekraft, 
herunder synligheden af kvindelige iværksættere i partnerlandene; minder om, at øget 
inklusion af kvinder på arbejdsmarkedet, bedre støtte til kvindelige iværksættere, 
sikring af lige muligheder, ligeløn for mænd og kvinder og fremme af balance mellem 
arbejde og familieliv er centrale faktorer for at opnå en bæredygtig og inklusiv 
økonomisk vækst på lang sigt, bekæmpe ulighed og fremme kvinders økonomiske 
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uafhængighed;

37. minder om behovet for at tage ligestillingsspørgsmål op i den politiske dialog med 
partnerlandene; understreger betydningen af at fremme ligestilling mellem kønnene 
inden for rammerne af EU's naboskabs- og udvidelsespolitik, navnlig i forbindelse med 
tiltrædelsesforhandlinger; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at 
anvende tiltrædelsesforhandlingerne som en løftestang til at fremme ligestilling mellem 
kønnene i kandidatlandene; opfordrer Ligestillingsinstituttet til at fortsætte 
overvågningen af fremskridt med hensyn til ligestilling mellem kønnene i tredjelande; 
glæder sig over de forskellige mekanismer til overvågning af fremskridt hen imod 
ligestilling såsom den mekanisme, der for nylig blev oprettet af Middelhavsunionen, og 
projektet med titlen "Ligestillingsinstituttets samarbejde med EU's kandidatlande og 
potentielle kandidatlande 2017-2019 – forbedret overvågning af fremskridt med hensyn 
til ligestilling mellem kønnene";

38. noterer sig, at FN har advaret om, at covid-19-pandemien blotlægger og forværrer alle 
former for ulighed, herunder ulighed mellem kønnene; er dybt bekymret over den ulige 
fordeling af både husligt og offentligt omsorgsarbejde, idet kvinder udgør omkring 
70 % af den globale arbejdsstyrke på sundhedsområdet, og den bekymrende stigning i 
kønsbaseret vold, der til dels skyldes de langvarige isolationsforanstaltninger, samt den 
begrænsede adgang til reproduktiv sundhed og mødresundhed; opfordrer derfor til, at 
der udvikles målrettede og specifikke foranstaltninger til at tackle de socioøkonomiske 
konsekvenser af covid-19 for kvinder og piger; understreger, at der hurtigst muligt skal 
stilles tilstrækkelige midler til rådighed for at sikre, at kvindeorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og fredsskabere har fuld og uhindret adgang til 
teknologi af høj kvalitet med henblik på at muliggøre deres meningsfulde deltagelse i 
beslutningsprocesser under covid-19-krisen; understreger behovet for, at NF/HR og 
Kommissionen anerkender behovet for menneskelig sikkerhed, som omfatter alle 
aspekter af EU's strategiske tilgang til kvinder, fred og sikkerhed; understreger behovet 
for at sikre, at gennemførelsen af EU's globale reaktion på covid-19 ikke er kønsblind, 
og at der bør tages passende hensyn til kvinders og andre marginaliserede gruppers 
specifikke behov, og at deres inddragelse i hele programmeringscyklussen bør sikres.
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