
 

AD\1106506NL.docx  PE585.433v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie buitenlandse zaken 
 

2016/2060(INI) 

11.10.2016 

ADVIES 

van de Commissie buitenlandse zaken 

aan de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap 

(2016/2060(INI)) 

Rapporteur: Pier Antonio Panzeri 

 



 

PE585.433v02-00 2/7 AD\1106506NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1106506NL.docx 3/7 PE585.433v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten 

van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 

(CEDAW) van 1979, 

– gezien het VN-actieprogramma van Peking (1995) voor gelijkheid, ontwikkeling en vrede, 

– gezien resoluties 1820 (2008), 1325 (2000) en de meest recente resolutie 2242 (2015) van 

de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid; 

– gezien de resoluties van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid: 

– gezien het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa van 2011; 

– gezien de gendergelijkheidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, met name 

het Verdrag betreffende gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten 

voor arbeid van gelijke waarde (nr. 100) van 1951, het Verdrag betreffende discriminatie 

(arbeid en beroep) (nr.111) van 1958, het Verdrag betreffende arbeiders met 

gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) van 1981 en het Verdrag inzake de bescherming van 

het moederschap (nr. 183) van 2000; 

1. dringt erop aan dat de macht gelijk wordt verdeeld tussen vrouwen en mannen en dat 

beide geslachten op gelijke wijze vertegenwoordigd worden op alle bestuurs- en 

besluitvormingsniveaus, onder meer wat betreft de bevordering van de deelname van 

vrouwen in lokale verkiezingen, zo nodig met gebruikmaking van quota; steunt met klem 

projecten voor het mondig maken van vrouwen die erop gericht zijn vrouwen te laten 

deelnemen aan lokale verkiezingen, zoals het WILD-project (Women in Local 

Democracy), dat ertoe geleid heeft dat 70 % van de vrouwelijke begunstigden van het 

project werd verkozen tijdens de verkiezingen van 2013 en 2014 in Armenië; benadrukt 

dat de stelselmatige, evenwaardige, volledige en actieve participatie van vrouwen een 

belangrijke factor vormt bij het voorkomen en oplossen van conflicten, bij de bevordering 

van de mensenrechten en van democratische hervormingen, evenals bij 

vredeshandhavingsoperaties, humanitaire hulp en wederopbouw na een conflict en bij 

democratische overgangsprocessen naar duurzame en stabiele politieke oplossingen; 

2. wijst erop dat de algehele politieke stabiliteit en de eerbiediging van de mensenrechten 

doorgaans een noodzakelijke voorwaarde vormen voor de versterking van de 

vrouwenrechten en de verbetering van de situatie van vrouwen in de betrokken landen; 

3. benadrukt het belang van evenwaardige, volledige en actieve participatie van vrouwen bij 

het voorkomen en oplossen van conflicten; 

4. steunt projecten voor het mondig maken van vrouwen die erop gericht zijn vrouwen meer 

zelfvertrouwen te geven, hun participatie te waarborgen, hun een grotere bevoegdheid en 

autoriteit te geven om beslissingen te treffen in alle domeinen van hun leven; wijst in het 

bijzonder op de rol van de vrijheid van mening en meningsuiting bij het mondig maken 
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van vrouwen; 

5. onderstreept de dringende noodzaak van gendermainstreaming als een strategie om te 

komen tot gendergelijkheid en positieve maatregelen in de nationale actieplannen van het 

Europese nabuurschapsbeleid; 

6. dringt erop aan dat alle kinderen gelijke toegang krijgen tot onderwijs, onder meer op het 

niveau van kinderopvang en voorschools, basis-, secundair, en universitair onderwijs en 

STEM-vakken, en dat daarbij bijzondere aandacht gaat naar onderwijs en roldoorbrekende 

opleidingen voor meisjes, ook voor meisjes die op het platteland wonen; is in dit verband 

ingenomen met projecten zoals dat van de Rijksuniversiteit van Sumy in Oekraïne waarbij 

studenten die jonge moeders zijn gelijke kansen krijgen op banen in instellingen voor 

hoger onderwijs; vraagt om alle onderwijstrajecten open te stellen voor vrouwen en om 

vrouwen een betere toegang te geven tot hoger onderwijs en tot beroepen waartoe 

vrouwen nog steeds geen toegang krijgen; 

7. onderstreept dat kinderarbeid in enkele landen van het Oostelijk Partnerschap, met name 

Moldavië, Georgië en Azerbeidzjan, een heikel punt blijft; roept die landen op specifieke 

streefcijfers vast te stellen om alle vormen van kinderarbeid af te schaffen en ervoor te 

zorgen dat de desbetreffende wetgeving ten volle wordt gehandhaafd; 

8. moedigt de ontwikkeling van economische maatregelen voor vrouwen aan, alsook het 

gebruik van microkredieten als een instrument voor economische onafhankelijkheid en de 

bevordering van ondernemersvaardigheden; benadrukt dat vrouwen begeleiding en 

voorlichting dienen te krijgen over de manier waarop het macro-economische beleid hun 

rechten kan ondersteunen en dat vrouwen toegang moeten hebben tot informatie over hun 

sociale en economische rechten; 

9. vraagt dat vrouwen worden betrokken bij de besluitvorming en in het proces voor de 

uitvoering van het economisch beleid, dat werk wordt gemaakt van bedrijfsprogramma's 

voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in bedrijven en ondernemingen en dat 

plaatselijke ontwikkelingsprogramma's worden uitgevoerd die gericht zijn op de 

economische empowerment van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap, 

zoals het project van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties dat 

momenteel wordt uitgevoerd in Azerbeidzjan om de oprichting van door vrouwen geleide 

bedrijven in de regio Masalli te ondersteunen; Dringt er ook op aan dat specifieke 

economische maatregelen worden genomen om vrouwen te helpen werk en privéleven te 

combineren; 

10. benadrukt dat het nodig is om het ondernemerschap van vrouwen en hun toegang tot 

financiën, en in ruimere zin de participatie van vrouwen aan de bedrijfswereld te 

bevorderen, via de ontwikkeling van een sterke door vrouwen geleide kmo-sector in de 

landen van het Oostelijk Partnerschap, door toegang tot financiën en advies voor door 

vrouwen geleide kmo's te faciliteren; 

11. is ingenomen met de bijdrage van de EU aan het programma voor vrouwen in het 

bedrijfsleven van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in de landen 

van het Oostelijk Partnerschap, dat vrouwelijke bedrijfsleiders toegang geeft tot zakelijk 

advies; 
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12. is ingenomen met het project van de Raad van Europa dat ernaar streeft belemmeringen 

voor de gelijke toegang van vrouwen tot de rechter in de landen van het Oostelijk 

Partnerschap aan te wijzen en uit de weg te ruimen; 

13. benadrukt dat vrouwen actief moeten deelnemen in vakbonden en wijst erop dat juridische 

en structurele  discriminatoire belemmeringen voor vrouwen in de werkomgeving 

dringend moeten worden weggewerkt, om te komen tot gelijke beloning voor gelijk werk, 

zodat er een eind wordt gemaakt aan de genderkloof op het gebied van beloning en 

pensioenen; 

14. acht het van essentieel belang dat praktijken en wetten worden ontwikkeld waarbij 

vrouwen tijdens hun zwangerschap en enige tijd na hun bevalling hun baan kunnen 

behouden zodat, als een vorm van steun vanwege de overheid, het inkomen van degenen 

wier inkomsten verlagen omdat zij kinderen opvoeden op het vroegere niveau behouden 

blijft, en om het evenwicht tussen werk en privéleven te faciliteren; 

15. verzoekt de landen van het Oostelijk Partnerschap om de media aan te moedigen een 

beleid te voeren dat de gelijkheid van vrouwen en mannen bevordert en genderstereotypen 

bestrijdt; 

16. dringt er bij de landen van het Oostelijk Partnerschap op aan dat zij de overeenkomst van 

Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld ratificeren, aangezien geen enkel van de betrokken landen dit heeft gedaan, en 

vraagt de autoriteiten dat zij nationale strategieën opstellen om daden van geweld tegen 

vrouwen te voorkomen, te onderzoeken en te bestraffen, de bescherming en ondersteuning 

van de slachtoffers te bevorderen en te zorgen voor hun re-integratie in de maatschappij; 

17. veroordeelt het gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes als oorlogswapen, 

waaronder  massaverkrachtingen, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, 

genderspecifieke misdrijven zoals mensenhandel, alsook sekstoerisme, vroegtijdige en 

gedwongen huwelijken, en alle andere vormen van fysiek, seksueel en psychisch geweld 

en verzoekt de landen van het Oostelijk Partnerschap dringend maatregelen te nemen ter 

voorkoming en vervolging van deze ernstige misdrijven wanneer die worden gepleegd in 

het kader van de respectievelijke rechtsgebieden, en ook buiten het eigen grondgebied; 

onderstreept dat vroegtijdige huwelijken in Georgië en Moldavië een probleem blijven, 

aangezien bestaande gegevens aantonen dat ongeveer 17-19 % van de vrouwen er trouwt 

voordat ze 18 jaar oud zijn; wijst erop dat gendergerelateerde misdrijven en 

seksueelgeweldsmisdrijven in het Statuut van Rome worden ingedeeld bij de 

oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de mensheid of handelingen die de grondslag vormen 

voor genocide of foltering; is in dit verband ingenomen met resolutie 2106 van de VN-

Veiligheidsraad inzake de voorkoming van seksueel geweld tijdens gewapende conflicten, 

aangenomen op 24 juni 2013; 

18. wijst op het belang van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, met name 

doelstelling 5 met betrekking tot het bereiken van gendergelijkheid en empowerment voor 

vrouwen en meisjes en in het bijzonder punt 2 van doelstelling 5, dat is gericht op de 

uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de publieke en in de 

private sfeer, waaronder mensenhandel en seksuele en andere vormen van uitbuiting; 

19. dringt aan op specifieke bescherming voor vrouwelijke asielzoekers en vrouwelijke 
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asielzoekers met kinderen bij zich, omdat met name vrouwen op de vlucht kunnen zijn 

voor gendergerelateerd geweld, maar misschien niet in staat of niet bereid zijn relevante 

informatie bekend te maken tijdens het proces tot vaststelling van de vluchtelingenstatus; 

verzoekt de Commissie in dit verband projecten uit te voeren die tot doel hebben 

kwetsbare groepen te beschermen, zoals in 2012-2014 reeds gebeurd is in Georgië met 

een door de EU gefinancierd project; 

20. dringt aan om de uitvoering van het actieprogramma van Peking op het gebied van 

onderwijs en gezondheid als basismensenrechten en vraagt dat vrouwen, ook vrouwen en 

meisjes met een handicap, toegang krijgen tot diensten op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid; beklemtoont dat gezinsplanning, de gezondheid van moeders, 

toegang tot anticonceptie en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten 

belangrijke factoren zijn om vrouwenlevens te redden; onderstreept het belang van het 

door de EU gefinancierde project dat werd uitgevoerd in Moldavië om maatschappelijke 

organisaties te versterken die ijveren voor hiv- en aidspreventie en de zorg voor 

vrouwelijke en jeugdige gevangenen; 

21. veroordeelt scherp mensenhandel en alle andere uitbuitingspraktijken die het recht op 

lichamelijke integriteit schenden en gebruikmaken van geweld; benadrukt dat er moet 

worden opgetreden tegen mensenhandel, waarvan de meeste slachtoffers vrouwen zijn die 

worden uitgebuit voor seksuele of arbeidsdoeleinden; vindt dat deze beleidsterreinen 

centraal moeten worden gesteld in de ontwikkelingssamenwerking in het kader van het 

nabuurschapsbeleid van de EU; 

22. verzoekt de landen van het Oostelijk Partnerschap maatregelen te ontwerpen die ervoor 

moeten zorgen dat de strafrechtketen genderresponsief is en tegemoetkomt aan de 

behoeften van de kansarmste vrouwen (vrouwen in armoede, analfabete vrouwen, 

vrouwen uit landelijke gebieden, vrouwen die tot een minderheid behoren en vrouwen met 

een handicap); 

23. benadrukt dat er doeltreffende beschermingsmechanismen moeten komen voor 

vrouwelijke mensenrechtenverdedigers; 

24. onderstreept de belangrijke rol van parlementaire diplomatie in alle hoger genoemde 

gebieden en de noodzaak tot uitwisseling van beste praktijken; 

25. dringt erop aan dat de gelijkheid van vrouwen en mannen stelselmatig wordt opgenomen 

in de politieke en mensenrechtendialogen met de landen van het Oostelijk Partnerschap. 
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