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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att jämställdhetsperspektivet inte bara kräver 
policyuttalanden på hög nivå utan också politisk vilja bland EU:s och medlemsstaternas 
ledare, prioritering bland målsättningarna och uppföljning av de framsteg som görs.

2. Europaparlamentet välkomnar att den reviderade texten för den europeiska 
säkerhetsstrategin innehåller en referens till resolutionerna UNSCR 1325(2000), 
UNSCR 1820(2008) och UNSCR 1612(2005) från FN:s säkerhetsråd, och att Europeiska 
unionens råd antog en samlad strategi för EU:s genomförande av UNSCR 1325(2000) och 
1820(2008) om kvinnor, fred och säkerhet samt riktlinjer för våld mot kvinnor och flickor 
och kampen mot alla former av diskriminering av dem. 

3. Europaparlamentet ber kommissionen att fortsätta att uppmana partnerländer och 
EU:s medlemsstater att utveckla och genomföra nationella handlingsplaner för 
UNSCR 1325(2000). Europaparlamentet betonar att dessa handlingsplaner bör ges 
tillräckliga resurser och innehålla uppföljnings- och redovisningsmekanismer, riktmärken 
och tidsfrister för utvärdering av framsteg.

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.

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.
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