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FORSLAG

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

1. minder om, at integration af ligestilling ikke blot kræver politiske erklæringer på højt plan, 
men også politisk vilje hos EU og medlemsstaternes regeringer, prioritering af 
målsætninger og overvågning af resultater;

2. bifalder, at den reviderede tekst i den europæiske sikkerhedsstrategi indeholder en 
henvisning til FN's Sikkerhedsråds resolutioner (UNSCR) 1325(2000), UNSCR 
1820(2008) og UNSCR 1612(2005), og at Rådet for Den Europæiske Union godkendte en 
omfattende tilgang til EU's gennemførelse af UNSCR 1325(2000) og 1820(2008) om 
kvinder, fred og sikkerhed samt retningslinjer om vold mod kvinder og piger og 
bekæmpelse af alle former for diskrimination i forhold til kvinder og piger;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at anmode partnerlandene og EU-
medlemsstaterne om at udvikle og gennemføre nationale handlingsplaner vedrørende 
UNSCR 1325(2000); understreger, at disse handlingsplaner skal følges op med 
tilstrækkelige midler, herunder overvågnings- og ansvarlighedsmekanismer, 
referencepunkter og tidsfrister med henblik på vurdering af fremskridt;

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;

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.
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