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Ändringsförslag 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att en 
integrering av jämställdhetsperspektivet 
inom området yttre förbindelser både har 
en kvantitativ och en kvalitativ dimension 
som kräver att man ser bortom 
personalantal och checklistor och som 
även fokuserar på hur ett 
jämställdhetsperspektiv aktivt kan bidra 
till att effektivisera och öka framgången 
för EU:s politik och insatser.

Or. en

Ändringsförslag 2
Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att utse ett EU-sändebud för 
kvinnors rättigheter, som skulle stärka 
EU:s engagemang och ge ett ökat stöd för 
kvinnor i utrikes- och 
utvecklingspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påpekar att även 
om utnämnandet av 
jämställdhetsrådgivare vid ESFP-insatser 
har inneburit ett genombrott, så är de 
viktigaste utmaningarna fortfarande 
avsaknaden av en konkret europeisk 
jämställdhetspolitik, särskilt en politik 
som är skräddarsydd för att ta itu med 
säkerhetsaspekter, avsaknaden av 
förståelse för jämställdhetsfrågan och 
medvetenhet om jämställdhet och/eller en 
ovilja att beakta dess betydelse, och 
avsaknaden av jämställdhetsåtgärder före 
insatsen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet understryker att 
våldtäkter och sexuellt våld används som 
krigsvapen. Dessa brott bör bestraffas 
såsom krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten. Parlamentet efterlyser fler 
stödprogram för offren för dessa brott. 

Or. en

Ändringsförslag 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet välkomnar att 
jämställdhetsrådgivare har utsetts till 
nästan alla ESFP-insatser i enlighet med 
rådets slutsatser från mötet 
i november 20061. Parlamentet 
understryker samtidigt att avsaknaden av 
budgetposter för jämställdhetsverksamhet 
i finansieringen av ESFP-insatser kan 
underminera rådgivarnas arbete. 
Parlamentet begär att tillräckliga 
finansiella resurser tillhandahålls och att 
personal avsätts på heltid för denna fråga 
och påpekar att jämställdhetsfrågor bör 
tas upp på alla befälsnivåer, både 
i Bryssel och på platsen för insatsen.

Or. en

Ändringsförslag 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att det 
pågår stora ansträngningar att integrera 
ett jämställdhetsmedvetet tankesätt 
i ESFP:s säkerhets- och försvarskultur, 
inklusive genom det att man utvecklar den 
kvantitativa dimensionen av 
jämställdhetsintegrering inom ESFP 
(t.ex. genom frågeformulär, utarbetande 
av checklistor och beräkning av antalet 
kvinnor och män i ESFP-uppdrag). 
Parlamentet betonar dock att det är viktigt 
att utveckla den kvalitativa 

                                               
1 Europeiska unionens råd (allmänna frågor och yttre förbindelser) – rådsekreteriatets dokument 
(nr 14884/1/06 Rev1) utkast till rådets slutsatser om främjande av jämställdhet och integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv vid krishantering.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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begreppsramen så att man ökar 
förståelsen av det socio-ekonomiska 
sammanhanget på de platser där 
ESFP-uppdragen äger rum 
(dvs. i konfliktområden) och 
medvetenheten om jämställdhetsaspekten 
när man genomför insatser och program.

Or. en

Ändringsförslag 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet konstaterar att 
kvinnor för närvarande endast innehar 
två av sexton poster bland de 
EU-tjänstemän och företrädare som 
utsetts av generalsekreteraren/den höge 
representanten Javier Solana. Rådet 
påminns om sitt åtagande att förbättra 
jämställdheten i ESFP-insatserna, även 
för ledande poster, och medlemsstaterna 
uppmanas att nominera fler kvinnliga 
kandidater till kommande uppdrag inom 
ramen för GUSP/ESFP, särskilt till 
posterna som EU:s särskilda 
representanter och uppdragschefer.

Or. en

Ändringsförslag 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet betonar de viktiga 



AM\764240SV.doc 7/14 PE418.358v01-00

SV

lärdomarna från tidigare EU-uppdrag, 
nämligen att jämställdhetsperspektivet 
måste integreras i insatserna redan på 
planeringsstadiet och presenteras på ett 
klart, konkret och praktiskt sätt, att 
utbildning om jämställdhet bör ske före 
det att personalen sätts in och att 
jämställdhetsprioriteringar ska väljas ut 
och fastställas så tidigt som möjligt på 
grundval av särskilda kriterier. 
Parlamentet betonar vidare betydelsen av 
regelbunden rapportering om 
jämställdhetsfrågor så att det kan 
kontrolleras hur uppdragens integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv fortlöper 
och så att jämställdhetssituationen på 
insatsområdet kan utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 9
Maria Petre

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att det 
i land- och regionstrategidokumenten och 
i de nationella vägledande programmen 
systematiskt hänvisas till jämställdhet och 
kvinnors rättigheter. Europaparlamentet 
betonar hur viktigt det är att 
i programplaneringen tillämpa en samlad 
strategi för kvinnor i konfliktsituationer 
och i fredsskapande insatser och uppmanar 
kommissionen att integrera
jämställdhetsperspektivet inom olika 
sektorer av sitt utvecklingssamarbete, 
såsom rättvisa, gott styre, hälsa och 
utbildning.

4. Europaparlamentet välkomnar att det 
i land- och regionstrategidokumenten och 
i de nationella vägledande programmen 
systematiskt hänvisas till jämställdhet och 
kvinnors rättigheter. Europaparlamentet 
betonar hur viktigt det är att 
i programplaneringen tillämpa en samlad 
strategi för kvinnor i konfliktområden och 
i fredsskapande insatser och uppmanar 
kommissionen att integrera 
jämställdhetsperspektivet inom olika 
sektorer av sitt utvecklingssamarbete, 
såsom rättvisa, gott styre, hälsa och 
utbildning.

Or. ro
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Ändringsförslag 10
Ana Maria Gomes

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att det 
i land- och regionstrategidokumenten och 
i de nationella vägledande programmen 
systematiskt hänvisas till jämställdhet och 
kvinnors rättigheter. Europaparlamentet 
betonar hur viktigt det är att 
i programplaneringen tillämpa en samlad 
strategi för kvinnor i konfliktsituationer 
och i fredsskapande insatser och uppmanar 
kommissionen att integrera 
jämställdhetsperspektivet inom olika 
sektorer av sitt utvecklingssamarbete, 
såsom rättvisa, gott styre, hälsa och 
utbildning.

4. Europaparlamentet välkomnar att det 
i land- och regionstrategidokumenten och 
i de nationella vägledande programmen 
systematiskt hänvisas till jämställdhet och
kvinnors rättigheter. Samtidigt beklagar 
parlamentet att jämställdhet ofta beskrivs 
som en övergripande fråga där ingen 
specifik verksamhet, definierade mål och 
tidsfrister eller budgetmedel anges.
Europaparlamentet betonar hur viktigt det 
är att i programplaneringen tillämpa en 
samlad strategi för kvinnor 
i konfliktsituationer och i fredsskapande 
insatser och uppmanar kommissionen att 
integrera jämställdhetsperspektivet inom 
olika sektorer av sitt utvecklingssamarbete, 
såsom rättvisa, gott styre, hälsa och 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att det 
i land- och regionstrategidokumenten och 
i de nationella vägledande programmen 
systematiskt hänvisas till jämställdhet och 
kvinnors rättigheter. Europaparlamentet 
betonar hur viktigt det är att 
i programplaneringen tillämpa en samlad 
strategi för kvinnor i konfliktsituationer 
och i fredsskapande insatser och uppmanar 

4. Europaparlamentet välkomnar att det 
i land- och regionstrategidokumenten och 
i de nationella vägledande programmen 
systematiskt hänvisas till jämställdhet och 
kvinnors rättigheter. Europaparlamentet 
betonar hur viktigt det är att 
i programplaneringen tillämpa en samlad 
strategi för kvinnor i konfliktsituationer 
och i fredsskapande insatser och uppmanar 
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kommissionen att integrera 
jämställdhetsperspektivet inom olika 
sektorer av sitt utvecklingssamarbete, 
såsom rättvisa, gott styre, hälsa och 
utbildning.

kommissionen att integrera 
jämställdhetsperspektivet inom olika 
sektorer av sitt utvecklingssamarbete, 
såsom rättvisa, gott styre, hälsa och
utbildning. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligt till att jämställdhetsspecifik 
verksamhet och jämställdhetsspecifika 
mål inkluderas i framtida strategier.

Or. es

Ändringsförslag 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet är övertygat om 
att lokala kvinnoorganisationers 
delaktighet i en fredsprocess bör vägas in 
i uppdragsplaneringen inom ESFP i syfte 
att bygga vidare på det särskilda bidrag 
som dessa organisationer kan ge och 
erkänna att kvinnor drabbas på särskilda 
sätt av en konflikt.

Or. en

Ändringsförslag 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar hur 
viktigt det är att jämställdhetsperspektivet 
integreras i strävandet efter fred, 
konfliktförebyggande och konfliktlösning,
fredsbevarande insatser samt 
i återanpassning och återuppbyggnad 
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efter konflikter och att det säkerställs att 
jämställdhetsfaktorn beaktas i alla 
program på insatsområdet.

Or. es

Ändringsförslag 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet betonar att kvoter 
i nuläget är ett oundgängligt medel för att 
säkerställa jämställdhet i freds- och 
säkerhetsuppdrag och i beslutsfattande 
inom nationellt och internationellt 
återuppbyggnadsarbete samt för att säkra 
kvinnors politiska närvaro vid 
förhandlingsbordet. Minst 40 procent av 
deltagarna i hela fredsprocessen bör vara 
kvinnor. Denna siffra bör gälla för 
medling och för fredsbevarande, 
fredsframtvingande, fredsskapande och 
konfliktförebyggande insatser inklusive 
informations- och observationsuppdrag 
samt i fredsförhandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att integrera 
jämställdhetsperspektivet i politiken för 
grannskaps- och utvecklingssamarbete så 
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att jämställdhet och ökat medinflytande 
för kvinnor kan uppnås, en central åtgärd 
för att förbättra de mänskliga 
rättigheterna och bekämpa fattigdom. 

Or. es

Ändringsförslag 16
Maria Petre

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att alla 
finansinstrument för EU:s externa 
förbindelser, utvidgning och 
utvecklingspolitik innehåller en 
genomgående referens till jämställdhet och 
kvinnors rättigheter, även om de finansiella 
och personella resurser som anslagits inte 
förefaller vara tillräckliga. Kommissionen 
uppmanas att låta dessa politikområden 
omfattas av ”jämställdhetsbudgetering” 
(”gender budgeting”) och att öronmärka 
resurser för jämställdhetsfrågor.

5. Europaparlamentet noterar att alla 
finansinstrument för EU:s externa 
förbindelser, utvidgning och 
utvecklingspolitik innehåller en 
genomgående referens till jämställdhet och 
kvinnors rättigheter, även om de finansiella 
och personella resurser som anslagits inte 
förefaller vara tillräckliga. Kommissionen 
uppmanas att låta dessa politikområden 
omfattas av ”jämställdhetsbudgetering 
(”gender budgeting”) och att öronmärka 
resurser för jämställdhetsfrågor inom en 
rimlig tidsram.

Or. ro

Ändringsförslag 17
Ana Maria Gomes

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att alla 
finansinstrument för EU:s externa 
förbindelser, utvidgning och 
utvecklingspolitik innehåller en 
genomgående referens till jämställdhet och 

5. Europaparlamentet noterar att alla 
finansinstrument för EU:s externa 
förbindelser, utvidgning och 
utvecklingspolitik innehåller en 
genomgående referens till jämställdhet och 



PE418.358v01-00 12/14 AM\764240SV.doc

SV

kvinnors rättigheter, även om de finansiella 
och personella resurser som anslagits inte 
förefaller vara tillräckliga. Kommissionen 
uppmanas att låta dessa politikområden 
omfattas av ”jämställdhetsbudgetering” 
(”gender budgeting”) och att öronmärka 
resurser för jämställdhetsfrågor.

kvinnors rättigheter, även om de finansiella 
och personella resurser som anslagits inte 
förefaller vara tillräckliga. Kommissionen 
uppmanas att låta dessa politikområden 
omfattas av ”jämställdhetsbudgetering” 
(”gender budgeting”) och att öronmärka 
resurser för jämställdhetsfrågor samt att 
utarbeta indikatorer och riktmärken som 
en hjälp för att mäta resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att en 
effektiv integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv kräver en 
förbättrad samordning mellan givare och 
aktörer, redovisningsmekanismer samt att 
de nationella regeringarna får ökat 
egenansvar över utvecklingsprocessen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
mervärdet av EG:s och FN:s partnerskap 
om jämställdhet för fred och utveckling 
och initiativ om jämställdhetsbudgetering 
(Gender Responsive Budgeting). 
Parlamentet välkomnar det planerade 
inrättandet av en arbetsgrupp om kvinnor, 
fred och säkerhet i enlighet med den 
samlade strategin för EU:s genomförande 
av UNSCR 1325 och 1820.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Ana Maria Gomes

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionens utvecklingspolitik inte 
innehåller tillräckliga satsningar i fråga 
om flickors och kvinnors hälsa och 
hälso- och sjukvårdssektorn. Parlamentet 
påpekar att anslagen till hälso- och 
sjukvårdssektorn i Afrika söder om 
Sahara inte ökat sedan år 2000 som andel 
av gemenskapens totala 
utvecklingsbistånd enligt revisionsrättens 
särskilda rapport om 
EG:s utvecklingsbistånd till hälso- och 
sjukvård i Afrika söder om Sahara 
(januari 2009). Kommissionen uppmanas 
att avsevärt öka satsningarna inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, i synnerhet 
för millennieutvecklingsmål nr 5 och 
sexuell och reproduktiv hälsa. 

Or. en

Ändringsförslag 20
Ana Maria Gomes

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet oroas över hur 
kommissionen avser att respektera sitt 
åtagande att avsätta 20 procent av 
EG-biståndet till grundläggande 
hälso- och sjukvård. Parlamentet 
understryker betydelsen av utbildning för 
flickor och utbildning om jämställdhet för 
flickor och pojkar och begär därför ökat 
stöd till utbildning om jämställdhet 
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i gemenskapens biståndsprogram. 

Or. en
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