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Ændringsforslag 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. påpeger, at integrering af 
ligestillingsaspektet inden for eksterne 
forbindelser både har en kvantitativ og en 
kvalitativ dimension, som kræver, at man 
ser ud over medarbejderantal og tjeklister 
og ligeledes fokuserer på, hvordan 
ligestillingsperspektivet kan yde et aktivt 
bidrag til at gøre EU's politikker og 
missioner effektive og vellykkede;

Or. en

Ændringsforslag 2
Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Rådet til at udpege en 
europæisk udsending for kvinders 
rettigheder, der kan styrke EU's 
engagement i styrkelsen af kvinders 
indflydelse inden for udenrigs- og 
udviklingspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 3
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. påpeger, at selv om der er sket et 
gennembrud med udpegelsen af 
ligestillingsrådgivere inden for ESFP's 
drift, er de største udfordringer stadig 
manglen på en konkret ligestillingspolitik 
i EU - navnlig en politik, der er 
skræddersyet til løsning af 
sikkerhedsaspekter, manglende forståelse 
for ligestilling og/eller en uvilje mod at 
tage hensyn til dens betydning samt 
manglende ligestillingsorienteret 
forberedelse forud for udsendelsen;

Or. en

Ændringsforslag 4
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at voldtægt og seksuel 
vold anvendes som krigsvåben; 
understreger, at disse overgreb bør 
straffes som krigsforbrydelser og 
forbrydelser mod menneskeheden; 
opfordrer til etablering af flere 
støtteprogrammer for ofrene;

Or. en

Ændringsforslag 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)



AM\764240DA.doc 5/13 PE418.358v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. glæder sig over udnævnelsen af en 
ligestillingsrådgiver ved næsten alle 
ESFP-misssioner i overensstemmelse med 
Rådets konklusioner fra november 20061; 
understreger ikke desto mindre, at 
manglen på budgetposter til 
ligestillingsaktiviteter ved finansieringen 
af ESFP-missioner kan undergrave deres 
arbejde; opfordrer til, at der stilles 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer til 
rådighed, og at der afsættes 
fuldtidspersonale til dette arbejde, og 
påpeger, at ligestillingsspørgsmål bør 
behandles på alle kommandoniveauer, 
både i Bruxelles og i 
operationsområderne;

Or. en

Ændringsforslag 6
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. bemærker, at der udfoldes store 
anstrengelser for at integrere en 
ligestillingsorienteret metode i ESFP's 
sikkerheds- og forsvarskultur, blandt 
andet ved at udvikle den kvantitative 
dimension af integrering af 
ligestillingsaspektet i ESFP (f.eks. 
gennem spørgeskemaer, udarbejdelse af 
tjeklister, optælling af antallet af mænd 
og kvinder i ESFP-operationer osv.); 
understreger imidlertid behovet for at 
udvikle den kvalitative, konceptmæssige 

                                               

1 Rådet for Den Europæiske Unions (almindelige anliggender og eksterne forbindelser - GAERC) konklusioner -
Sekretariatsdokument (14884/1/06 Rev. 1) om fremme af ligestilling og kønsmainstreaming i forbindelse med krisestyring.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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ramme for forståelsen af den 
socioøkonomiske sammenhæng, hvori 
ESFP-missionerne indsættes (dvs. 
konfliktområder) og 
ligestillingsorienterede aspekter ved 
gennemførelsen af 
operationer/programmer;

Or. en

Ændringsforslag 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. bemærker, at kvinder i øjeblikket kun 
sidder på to ud af 16 poster som EU-
repræsentanter og -udsendinge, der er 
udpeget af generalsekretær/højtstående 
repræsentant Javier Solana; erindrer om, 
at Rådets har forpligtet sig til at forbedre 
kønssammensætningen i ESFP-
operationerne, herunder på det øverste 
ledelsesniveau, og opfordrer 
medlemsstaterne til at udnævne flere 
kvindelige kandidater til kommende 
FUSP-/ESFP-opgaver, navnlig til 
posterne som EU's særlige repræsentant 
og missionschef;

Or. en

Ændringsforslag 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. understreger betydningen af de 
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erfaringer, man har indhentet ved EU-
missionerne, navnlig at 
ligestillingsaspektet skal integreres i 
operationerne allerede i 
undersøgelsesfasen og præsenteres på en
klar, konkret og praktisk måde, at der 
gennemføres undervisning i ligestilling
inden udsendelsen af personalet, og at der 
udvælges og udpeges fokuspunkter for 
ligestilling så tidligt som mulig i henhold 
til specifikke kriterier; understreger 
desuden betydningen af regelmæssig 
rapportering om ligestillingsspørgsmål 
med henblik på at kontrollere 
missionernes fremskridt med hensyn til 
integration af ligestillingsperspektivet og 
vurdering af ligestillingssituationen i 
operationsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 9
Maria Petre

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bifalder, at der systematisk henvises til 
ligestilling og kvinders rettigheder i 
landestrategidokumenter og regionale 
strategidokumenter samt nationale 
vejledende programmer; understreger 
behovet for at inkorporere en omfattende 
tilgang for kvinder i konfliktramte områder 
og fredsopbygning og opfordrer 
Kommissionen til at integrere 
ligestillingsdimensionen i sektorområder i 
forbindelse med Kommissionens støtte til 
udviklingssamarbejde, f.eks. retspleje, 
regeringsførelse, sundhed og uddannelse;

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. ro
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Ændringsforslag 10
Ana Maria Gomes

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bifalder, at der systematisk henvises til 
ligestilling og kvinders rettigheder i 
landestrategidokumenter og regionale 
strategidokumenter samt nationale 
vejledende programmer; understreger 
behovet for at inkorporere en omfattende 
tilgang for kvinder i konfliktramte områder 
og fredsopbygning og opfordrer 
Kommissionen til at integrere 
ligestillingsdimensionen i sektorområder i 
forbindelse med Kommissionens støtte til 
udviklingssamarbejde, f.eks. retspleje, 
regeringsførelse, sundhed og uddannelse;

4. bifalder, at der systematisk henvises til 
ligestilling og kvinders rettigheder i 
landestrategidokumenter og regionale 
strategidokumenter samt nationale 
vejledende programmer, men beklager 
samtidig, at ligestilling ofte nævnes som et 
tværgående spørgsmål uden angivelse af 
specifikke foranstaltninger, definerede 
mål og tidsplaner eller budgettildelinger; 
understreger behovet for at inkorporere en 
omfattende tilgang for kvinder i 
konfliktramte områder og fredsopbygning 
og opfordrer Kommissionen til at integrere 
ligestillingsdimensionen i sektorområder i 
forbindelse med Kommissionens støtte til 
udviklingssamarbejde, f.eks. retspleje, 
regeringsførelse, sundhed og uddannelse;

Or. en

Ændringsforslag 11
Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bifalder, at der systematisk henvises til 
ligestilling og kvinders rettigheder i 
landestrategidokumenter og regionale 
strategidokumenter samt nationale 
vejledende programmer; understreger 
behovet for at inkorporere en omfattende 
tilgang for kvinder i konfliktramte områder 
og fredsopbygning og opfordrer 
Kommissionen til at integrere 
ligestillingsdimensionen i sektorområder i 

4. bifalder, at der systematisk henvises til 
ligestilling og kvinders rettigheder i 
landestrategidokumenter og regionale 
strategidokumenter samt nationale 
vejledende programmer; understreger 
behovet for at inkorporere en omfattende 
tilgang for kvinder i konfliktramte områder 
og fredsopbygning og opfordrer 
Kommissionen til at integrere 
ligestillingsdimensionen i sektorområder i 



AM\764240DA.doc 9/13 PE418.358v01-00

DA

forbindelse med Kommissionens støtte til 
udviklingssamarbejde, f.eks. retspleje, 
regeringsførelse, sundhed og uddannelse;

forbindelse med Kommissionens støtte til 
udviklingssamarbejde, f.eks. retspleje, 
regeringsførelse, sundhed og uddannelse; 
opfordrer kraftigt til, at der medtages 
ligestillingsspecifikke aktiviteter og mål i 
fremtidige strategier;

Or. es

Ændringsforslag 12
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. er overbevist om, at man ved 
planlægningen af ESFP-missioner bør 
tage hensyn til inddragelsen af lokale 
kvindeorganisationer i fredsprocessen for 
at drage fordel af det særlige bidrag, de 
kan yde, og for at anerkende den særlige 
måde, hvorpå kvinder berøres af konflikt;

Or. en

Ændringsforslag 13
Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger behovet for, at 
integrering af ligestillingsaspekter indgår 
i bestræbelserne på at skabe fred, 
forebyggelse og løsning af konflikter, 
fredsbevarende operationer og i 
rehabiliterings- og genopbygningsarbejdet 
efter konflikterne, og at det sikres, at der 
tages hensyn til ligestillingsaspektet ved 
alle programmer i felten;
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Or. en

Ændringsforslag 14
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger, at kvoter i øjeblikket er 
et nødvendigt middel til at sikre 
ligestilling mellem kønnene på freds- og 
sikkerhedsmissioner, inden for 
beslutningsprocesserne i nationale og 
internationale genopbygningsprocesser og
for at sikre kvindernes politiske 
tilstedeværelse ved forhandlingsbordet; 
opfordrer til, at mindst 40 % af de 
personer, der er involveret i hele 
fredsprocessen, bør være kvinder; dette tal 
bør gælde for mægling, fredsbevarende 
operationer, fredsskabende operationer og 
konfliktforebyggelse, herunder 
informations- og observationsopgaver 
samt fredsforhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 15
Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger betydningen af at 
integrere ligestillingsaspektet i
naboskabspolitikker og politikker for 
udviklingssamarbejde for at skabe 
ligestilling mellem kønnene og styrke 
kvindernes indflydelse som en vigtig 
metode til forbedring af 
menneskerettigheder og 
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fattigdomsbekæmpelse;

Or. es

Ændringsforslag 16
Maria Petre

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at alle finansielle 
instrumenter vedrørende EU's eksterne
forbindelser og udvidelses- og 
udviklingspolitikker omfatter en 
tværgående henvisning til ligestilling og 
kvinders rettigheder, selv om de finansielle 
og menneskelige ressourcer, der er tildelt, 
tilsyneladende ikke er tilstrækkelige; 
opfordrer Kommissionen til at konsolidere 
ligestillingsbudgettering på disse politiske 
områder og øremærke midler til 
ligestillingsspørgsmål.

5. bemærker, at alle finansielle 
instrumenter vedrørende EU's eksterne 
forbindelser og udvidelses- og 
udviklingspolitikker omfatter en 
tværgående henvisning til ligestilling og 
kvinders rettigheder, selv om de finansielle 
og menneskelige ressourcer, der er tildelt, 
tilsyneladende ikke er tilstrækkelige; 
opfordrer Kommissionen til at konsolidere 
ligestillingsbudgettering på disse politiske
områder og øremærke midler til 
ligestillingsspørgsmål inden for en rimelig 
frist.

Or. ro

Ændringsforslag 17
Ana Maria Gomes

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at alle finansielle 
instrumenter vedrørende EU's eksterne 
forbindelser og udvidelses- og 
udviklingspolitikker omfatter en 
tværgående henvisning til ligestilling og 
kvinders rettigheder, selv om de finansielle 
og menneskelige ressourcer, der er tildelt, 
tilsyneladende ikke er tilstrækkelige; 

5. bemærker, at alle finansielle 
instrumenter vedrørende EU's eksterne 
forbindelser og udvidelses- og 
udviklingspolitikker omfatter en 
tværgående henvisning til ligestilling og 
kvinders rettigheder, selv om de finansielle 
og menneskelige ressourcer, der er tildelt, 
tilsyneladende ikke er tilstrækkelige; 
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opfordrer Kommissionen til at konsolidere 
ligestillingsbudgettering på disse politiske 
områder og øremærke midler til 
ligestillingsspørgsmål.

opfordrer Kommissionen til at konsolidere 
ligestillingsbudgettering på disse politiske 
områder, øremærke midler til 
ligestillingsspørgsmål og til at udarbejde 
indikatorer og benchmarks, der kan 
bidrage til måling af resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. påpeger, at en effektiv integrering af 
ligestillingsaspektet kræver et styrket 
samarbejde mellem donorer og aktører, 
ansvarsmekanismer og øget ejerskab over 
udviklingsprocessen fra de nationale 
regeringers side; fremhæver i denne 
forbindelse merværdien ved EF/FN-
partnerskabet om ligestilling mellem 
kønnene for udvikling og fred og ved 
ligestillingsorienterede budgetinitiativer; 
glæder sig over oprettelsen af en taskforce 
om kvinder og sikkerhed som planlagt i 
den omfattende metode for 
gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds 
resolutioner nr. 1325 og 1820;

Or. en

Ændringsforslag 19
Ana Maria Gomes

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. beklager Kommissionens manglende 
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investeringer i pigers og kvinders sundhed 
samt i sundhedssektoren i forbindelse med 
dens udviklingspolitikker; påpeger, at 
ifølge Den Europæiske Revisionsrets 
særberetning om EF's udviklingsbistand 
til sundhedstjenester i Afrika syd for 
Sahara (januar 2009) er bevillingerne til 
sundhedssektoren i Afrika syd for Sahara 
ikke steget siden 2000 som en andel af 
EF's samlede udviklingsbistand på 
sundhedsområdet; opfordrer 
Kommissionen til at øge investeringerne i 
sundhedssektoren betydeligt og navnlig i 
millenniumudviklingsmål 5 samt i 
seksual- og forplantningssundhed;

Or. en

Ændringsforslag 20
Ana Maria Gomes

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. er bekymret for, hvordan 
Kommissionen har til hensigt at holde sit 
løfte om at afsætte 20 % af EF's bistand 
til sundhed og uddannelse; understreger 
betydningen af uddannelse for piger og af 
undervisning i ligestilling for piger og 
drenge og opfordrer derfor til, at der ydes 
mere støtte til ligestillingsundervisning i
EF's bistandsprogrammer;

Or. en
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