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Om: Udtalelse om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske 
Unions politik på området - årsberetning 2018 (2019/2125(INI))

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 6. november 
2019 vedtog udvalget at sende sine synspunkter i form af en skrivelse.

På det pågældende møde1 behandlede Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
spørgsmålet og besluttede at opfordre Underudvalget om Menneskerettigheder, som er 
korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager.

Med venlig hilsen

Evelyn Regner

1 Til stede ved den endelige afstemning: Evelyn Regner (formand), Gwendoline Delbos-Corfield (næstformand), 
Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi 
Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana 
Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (ordinære 
medlemmer), Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(stedfortrædende medlemmer), Anne-Sophie Pelletier (jf. forretningsordenens artikel 209, stk. 7).
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FORSLAG

1. minder om, at EU's kønshandlingsplan II er et af EU's grundlæggende redskaber til at 
forbedre ligestillingen mellem kønnene i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere handlingsplanens samlede indvirkning, når den udløber, tage hensyn til 
Parlamentets beslutning af 8. oktober 2015 om fornyelsen af EU's handlingsplan om 
ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet og Parlamentets 
beslutning af 31. maj 2018 om gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene (SWD(2015)0182) om ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne 
forbindelser 2016-2020, og til i overensstemmelse med henstillingerne deri at udarbejde 
en kønshandlingsplan III, der igen indeholder specifikke ambitiøse mål for 
kønsbudgettering, og som har status af en meddelelse om ligestilling mellem kønnene; 
minder i denne forbindelse om, at den indstillede kommissær med ansvar for 
internationalt partnerskab, Jutta Urpilainen, gav sit tilsagn i forbindelse Europa-
Parlamentets høring af hende den 1. oktober 2019 til at iværksætte en 
kønshandlingsplan III, og at hun fremhævede kønshandlingsplanens enestående 
betydning for opnåelse af ligestilling mellem kønnene i internationale partnerskaber;

2. henleder opmærksomheden på EU's traktatfæstede forpligtelse til at fremme ligestilling 
mellem kønnene og sikre integration af kønsaspektet i alle sine foranstaltninger, 
herunder i sine foranstaltninger udadtil; understreger, at det i rapporten fra 2018 om 
gennemførelsen af EU's kønshandlingsplan II blev vurderet, at der ved at kombinere 
integrering af kønsaspektet og specifikke foranstaltninger og tiltag var blevet gjort 
betydelige fremskridt, og bifalder praksissen med at indarbejde kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem kønnene i dialogerne om menneskerettigheder samt de specifikke 
bestræbelser på at integrere kønsaspektet i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; 
opfordrer til globale initiativer, tilstrækkelig finansiering og en systemisk tilgang til 
inddragelse af kønsaspektet i politik og foranstaltninger udadtil, navnlig inden for 
handel, beskæftigelse, uddannelse, konflikter og fredsopbygning, klima og miljø, 
landbrug, fattigdom, menneskehandel, migration og budgettering; understreger, at det er 
nødvendigt, at EU-delegationerne styrker deres rolle inden for kønskoordinering, blandt 
andet ved hjælp af kontaktpunkter for kønsspørgsmål, hvis de endnu ikke er oprettet, 
samt EU-Udenrigstjenestens ledende rådgiver for kønsspørgsmål i tredjelande, ved at 
sikre et særskilt budget og ved at anvende kønsspecifikke analyser med kønsopdelte 
data;

3. beklager, at Kommissionens årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i 
verden fra 2018 ikke udtrykkeligt anerkender den voksende modreaktion mod kvinders 
rettigheder på globalt plan, navnlig hvad angår seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder, og er bekymret over, at Kommissionen ikke har fremlagt nogen strategi for 
at imødegå dette fænomen; understreger, at EU's optræden udadtil, herunder EU's 
udviklingspolitik, skal arbejde hen imod opfyldelsen af de sundhedsrelaterede mål for 
bæredygtig udvikling; fordømmer på det kraftigste Trump-regeringens genindførelse og 
udvidelse af "den globale mundkurv" og dens skadelige indvirkning på kvinders og 
pigers adgang til omfattende sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder, som er 
grundlæggende menneskerettigheder, og gentager sin opfordring til EU og dets 
medlemsstater om nøje at undersøge og overveje at udfylde det finansieringsunderskud, 
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der er opstået på dette område efter iværksættelsen af tiltaget;

4. fremhæver den alarmerende stigning i volden mod kvinder og opfordrer til yderligere 
foranstaltninger til at ratificere og gennemføre Istanbulkonventionen i hele Europa; 
opfordrer EU-delegationerne til at medtage data om vold mod kvinder, når der 
udarbejdes landespecifikke henstillinger, og fremme beskyttelses- og støttemekanismer 
for ofre; anmoder EU-Udenrigstjenesten om at forbedre gennemførelsen af EU's 
LGBTI-retningslinjer;

5. påskønner i høj grad videreførelsen af EU's og FN's globale "Spotlight Initiative" og 
gennemførelsen af projekter, der har til formål at udrydde vold mod kvinder og piger i 
hele verden ved at bekæmpe kønsbaseret vold og skadelig praksis såsom kvindelig 
kønslemlæstelse, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt menneskehandel; 
anerkender imidlertid, at den omfattende, udbredte og rodfæstede vold og skadelige 
praksis ikke kan bekæmpes på projektbasis, og opfordrer til en systematisk, omfattende 
handlingsplan, der skal inddrage drenge og mænd, imødegå kønsrelaterede normer og 
stereotyper og anspore til ændringer på tværs af sektorer og på globalt plan som fastsat i 
FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder;

6. opfordrer det nye kommissærkollegium til, at det med vejledning fra kommissæren med 
ansvar for ligestilling, kommissæren med ansvar for internationale partnerskaber og den 
højtstående repræsentant sikrer et tæt samarbejde og sammenhæng med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet; opfordrer indtrængende EU 
til systematisk at yde støtte til specialiserede græsrodsorganisationer, der arbejder for 
kvinders rettigheder, og til kvinderettighedsforkæmpere, og yde beskyttelse til 
kvinderettigheds- og LGBTI-forkæmpere, hvis sikkerhed kan være i fare deres lande.


