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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa van 2011 inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld,

A. overwegende dat het externe optreden van de Europese Unie de verwezenlijking van 
mensenrechten, zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten, moet bevorderen, en tevens 
leidend moet zijn in alle sectoren en fasen van het planningsproces met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking en -planning;

B. overwegende dat in doelstelling 5 van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
wordt gesteld dat gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes 
niet enkel een fundamenteel mensenrecht is, maar ook een noodzakelijke basis vormt 
voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld; overwegende dat het verlenen 
van gelijke toegang aan meisjes en vrouwen tot onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk 
werk en deelname aan politieke en economische besluitvormingsprocessen een 
stimulans zal vormen voor de ontwikkeling van duurzame economieën en een positief 
effect zal hebben op samenlevingen en de mensheid in het algemeen; overwegende dat 
de EU en haar lidstaten prioriteit moeten toekennen aan het waarborgen van het recht 
van vrouwen op een fatsoenlijk inkomen, land, erfgoed en natuurlijke hulpbronnen –
de belangrijkste factoren voor hun autonomie; overwegende dat de economische 
empowerment van vrouwen volgens het genderactieplan (GAP) een belangrijke rol 
moet spelen;

C. overwegende dat het in 2018 zeventig jaar geleden is dat de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens werd aangenomen en overwegende dat het gelijkheidsbeginsel 
de kern vormt van de mensenrechtenvisie in het in 1945 getekende handvest van de 
Verenigde Naties, waarin wordt gesteld dat mensenrechten en fundamentele vrijheden 
voor ieder mens toegankelijk moeten zijn "zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal 
of godsdienst";

D. overwegende dat in de resolutie van het Parlement van 3 oktober 2017 over het 
aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in 
ontwikkelingslanden1 de nadruk wordt gelegd op het grote belang van de bevordering 
van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen via de externe betrekkingen 
van de EU;

E. overwegende dat de Internationale Conventie voor de rechten van het kind door 
195 landen is ondertekend, juridisch bindend is en een essentieel instrument vormt 
waarmee de kwetsbaarheid van meisjes en hun behoefte aan speciale bescherming en 
zorg kan worden aangepakt;

                                               
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0365.
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F. overwegende dat gendergelijkheid behoort tot de gemeenschappelijke waarden waarop 
het Europees nabuurschapsbeleid is gebaseerd, hoewel duidelijke doelstellingen en 
specifieke actiepunten op dit gebied ontbreken; overwegende dat de mate van politieke 
participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in de buurlanden van de EU beperkt is;

G. overwegende dat de betrokkenheid van mannen en jongens bij de verbetering van 
gendergelijkheid belangrijk is voor de versterking van de rechten van vrouwen en 
meisjes;

H. overwegende dat de ratificatie en de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het Verdrag 
van Istanbul de komende jaren door alle landen, met inbegrip van de lidstaten van de 
EU, als prioriteit moet worden beschouwd, aangezien dit verdrag een belangrijke 
schakel vormt in de betere tenuitvoerlegging van beleid op het gebied van 
gendergelijkheid;

1. is van mening dat er vanuit het oogpunt van mensenrechten al in het eerste jaar van 
het genderactieplan (GAP II) een versterking van de coördinatie en samenhang 
binnen de EU is bewerkstelligd; de overkoepelende doelstelling van het plan is het 
ondersteunen van de vooruitgang door de EU en haar 28 lidstaten bij de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Agenda 2030, het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) en de actieprogramma's van Peking 
en Caïro;

2. is van oordeel dat door middel van geavanceerd beleidsonderzoek en het verzamelen 
van deugdelijk bewijs kennis vergaard moet worden over gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen om zo beleid en strategieën te ontwikkelen die 
de Unie kan inzetten om gendergelijkheid te verwezenlijken; verzoekt de EDEO en de 
Commissie derhalve om er nauwlettend op toe te zien dat er een onafhankelijke 
evaluatie wordt uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van de in bijlage 1 bij het GAP II 
vastgelegde bepalingen;

3. benadrukt dat gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden die het digitale 
tijdperk biedt om volledige gendergelijkheid te verwezenlijken; merkt op dat vrouwen 
vanaf het laagste niveau toegang moeten krijgen tot digitaal onderwijs om hun positie 
op politiek en economisch vlak te versterken en de genderkloof te dichten; merkt op dat 
internettoegang en ICT-vaardigheden meisjes en vrouwen in staat stellen meer te weten 
te komen over hun eigen rechten, alsmede op gelijke voet met mannen deel te nemen 
aan de moderne samenleving, wat bevorderlijk is voor de economie en het algehele 
welzijn;

4. merkt op dat vrouwen en mannen op verschillende wijze worden beïnvloed door 
onstabiele situaties met betrekking tot mensenrechtenschendingen, toegang tot 
rechtspraak, extreme armoede en discriminerend(e) beleid of regimes, en dat 
genderrollen en -relaties van belang zijn voor het begrip van mogelijkheden en 
hindernissen bij het vormen van staten; benadrukt dat gendergelijkheid in het GAP II 
op grotere schaal geïntegreerd moet worden in het spectrum van mensenrechten en in 
de context van goed bestuur en goede praktijken;

5. herinnert eraan dat de EU-delegaties na de vaststelling van het Verdrag van Lissabon 
meer verantwoordelijkheden hebben gekregen en tegenwoordig een centrale rol 
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vervullen in de tenuitvoerlegging van het GAP II; merkt op dat de delegaties het 
eerste contactpunt zijn voor de coördinatie van de samenwerking tussen de EU en 
internationale partners in de betrokken landen en benadrukt dat zij de tenuitvoerlegging 
van beleid moeten waarborgen, met inbegrip van gendermainstreaming en de 
bescherming en bevordering van gendergelijkheid; is ingenomen met de aanstelling 
van contactpersonen voor gendervraagstukken (gender focal points) en pleit ervoor dat 
zij voldoende tijd krijgen om hun werkzaamheden in dit kader uit te voeren, aangezien 
deze bovenop hun gewone taken en verantwoordelijkheden moeten worden uitgevoerd; 
merkt op dat de delegaties en de contactpersonen voor gendervraagstukken beslist een 
diepgaand inzicht moeten hebben in de gendercontext om informatie te kunnen 
verstrekken over de doelstellingen, programma's, projecten, dialoog en 
tenuitvoerlegging van landenstrategieën; verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de EDEO duidelijke operationele richtsnoeren te ontwikkelen 
voor de rol van deze contactpersonen binnen de delegaties, zodat zij daadwerkelijk als 
adviseurs op het gebied van mensenrechten kunnen optreden en hun werkzaamheden 
efficiënt kunnen uitvoeren;

6. betreurt dat volgens de recentste cijfers van de EDEO slechts een vijfde van de 
EU-delegaties wordt geleid door een vrouw en dat dit aantal momenteel lager ligt dan 
het in 2014 vastgestelde minimum voor vrouwen als hoofden van EU-missies; betreurt 
bovendien dat slechts één op de zeven speciale vertegenwoordigers van de EU vrouw is; 
benadrukt tevens dat slechts 25 % van het personeel tijdens civiele missies in het kader 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB-missies) vrouw is, en 
dat er geen uitvoerige gegevens beschikbaar zijn over de deelname van vrouwen aan 
militaire GVDB-missies en -operaties; verzoekt de EU te ijveren voor een grotere 
participatie van vrouwen in vredeshandhaving, vredesopbouwprocessen en EU-missies 
op het gebied van het beheer van militaire en civiele crises; verzoekt de EDEO en de 
Raad het goede voorbeeld te geven en onmiddellijk maatregelen te treffen om de 
deelname van vrouwen aan buitenlandse missies te verhogen en hun aanstelling op 
hogere en vooraanstaande posities binnen de EU, en in het bijzonder in EU-delegaties, 
te bevorderen;

7. betreurt dat volgens een EDEO-verslag van november 2016 slechts een paar GVDB-
missies opleidingen aanbieden over seksueel of gendergerelateerd geweld en merkt op 
dat er in 2015 geen melding werd gemaakt van gevallen van seksue(e)l(e) of 
gendergerelateerd(e) intimidatie, misbruik of geweld tijdens GVDB-missies; benadrukt 
dat een nultolerantiebeleid moet worden toegepast ten aanzien van gevallen van 
seksuele of gendergerelateerde intimidatie en van het ondersteunen van institutionele 
structuren die gericht zijn op het voorkomen van seksueel of gendergerelateerd geweld; 
verzoekt de EDEO en de lidstaten van de Unie alle inspanningen ter bestrijding van 
seksueel of gendergerelateerd geweld tijdens internationale vredesoperaties te 
ondersteunen en een doeltreffende bescherming voor klokkenluiders en slachtoffers te 
waarborgen;

8. vraagt alle instellingen en politieke actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
het externe optreden van de EU de naleving van het Verdrag inzake de rechten van het 
kind, de bijbehorende protocollen en de relevante internationale verdragen voorop te 
stellen om ervoor te zorgen dat kinderen bijzondere bescherming en zorg genieten; 
benadrukt het belang van de volledige ratificatie van het Verdrag inzake de rechten 



PE612.256v02-00 6/11 AD\1143871NL.docx

NL

van het kind, zodat dit verdrag het eerste universeel geratificeerde 
VN-mensenrechtenverdrag kan worden; stelt dat meisjes actief en op gelijke voet 
moeten deelnemen aan besluitvormingsprocessen om hun positie te versterken en 
verzoekt derhalve om stimulering van deze empowerment en bevordering van de 
mensenrechten van meisjes; benadrukt dat deze punten als essentieel moeten worden 
beschouwd bij de tenuitvoerlegging van het GAP II; verzoekt tevens om naleving van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de bijbehorende 
protocollen ter waarborging van de rechten van vrouwen en meisjes met een handicap; 
wijst erop dat meisjes uit migrantenfamilies, met name niet-begeleide meisjes, 
kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben in overeenstemming met de voorschriften 
van het internationaal recht; is bezorgd over de zorgwekkende toename van het aantal 
kinderen, en dus ook meisjes, dat niet in het land van herkomst van de ouders wordt 
geboren en ongeregistreerd blijft;

9. benadrukt het belang van voorlichting over reproductieve gezondheid voor meisjes en 
vrouwen en herinnert eraan dat deze voorlichting de empowerment van vrouwen en 
de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen bevordert; benadrukt dat de EU 
eraan moet blijven werken om uitvoering te geven aan haar verbintenis om de 
lichamelijke en psychologische integriteit van meisjes en vrouwen te versterken; 
benadrukt dat het beleid van de EU op het gebied van mensenrechten en 
gendergelijkheid enkel geloofwaardig kan zijn indien er coherentie is tussen het interne 
en externe beleid; veroordeelt de herinvoering en uitbreiding van het Mexico City-
beleid ten zeerste en betreurt de gevolgen van het beleid voor de algehele 
gezondheidszorg en de rechten van vrouwen en meisjes; herhaalt zijn oproep aan de EU 
en de lidstaten om met behulp van EU-financiering voor ontwikkelingshulp 
financieringskloven op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
te dichten; neemt kennis van de doelstelling van het GAP II om vrouwen in staat te 
stellen controle over hun seksuele en reproductieve leven te hebben; verzoekt de EDEO 
en de Commissie zich met name te richten op derde landen die abortus onder alle 
omstandigheden verbieden; verzoekt de Commissie nogmaals haar humanitaire partners 
er actief van op de hoogte te stellen dat haar beleid erin voorziet dat het aanbieden van 
een veilige abortus overeenkomstig het internationaal humanitair recht en/of het 
internationaal recht inzake de mensenrechten kan worden gerechtvaardigd wanneer de 
zwangerschap voor de vrouw of het meisje in kwestie levensbedreigend is of 
ondraaglijk lijden veroorzaakt;

10. benadrukt dat de EU en haar lidstaten moeten strijden tegen alle vormen van geweld 
tegen vrouwen, of het nu gaat om fysiek, psychologisch, sociaal of economisch geweld, 
en dat ze prioriteit moeten toekennen aan de toegang tot onderwijs en de strijd tegen 
genderstereotypen voor meisjes en jongens vanaf een zo jong mogelijke leeftijd; is 
ingenomen met het mondiale, meerjarige, door de EU en de VN gelanceerde Spotlight-
initiatief, dat gericht is op het uitbannen van alle vormen van geweld tegenover 
vrouwen en meisjes door de aandacht te vestigen op dit probleem en het, 
overeenkomstig de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, een centrale rol te laten 
spelen in de inspanningen ter verwezenlijking van gendergelijkheid en ter versterking 
van de positie van vrouwen, en pleit derhalve voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging 
van het initiatief;
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11. merkt op dat de versterking van de positie van meisjes en vrouwen centraal staat in het 
externe optreden van de EU en deel uitmaakt van de integrale strategie van de EU voor 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; merkt op dat de in het GAP II 
vastgelegde rol van vrouwen in vredesonderhandelingen en -bemiddeling ontoereikend 
is; onderstreept de belangrijke rol die vrouwen spelen bij het bevorderen van de dialoog, 
het winnen van vertrouwen, het vormen van vredescoalities en het bieden van 
verschillende perspectieven op de betekenis van vrede en veiligheid, met name op het 
gebied van conflictpreventie en -oplossing en heropbouw na conflicten; merkt op dat de 
bevordering van de rechten van de vrouw in door crisis of conflicten geteisterde landen 
tot sterkere en veerkrachtigere gemeenschappen leidt; noemt het verheugend dat er 
binnen de EDEO een hoofdadviseur voor gendervraagstukken en voor de 
tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede 
en veiligheid is benoemd; pleit voor de intensivering van maatregelen van EU-lidstaten 
en internationale VN-maatregelen om de gevolgen van (post)conflictsituaties voor 
vrouwen en meisjes op doeltreffendere wijze aan te pakken; verzoekt de Commissie het 
nieuwe, mondiale netwerk van contactpersonen voor vrouwen, vrede en veiligheid te 
ondersteunen; wijst op het belang van Resolutie 2250 van de VN-Veiligheidsraad over 
jeugd, vrede en veiligheid, en vindt het belangrijk dat gezocht wordt naar de beste 
manier waarop deze resolutie door de EU ten uitvoer kan worden gelegd;

12. betreurt en veroordeelt het gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes als 
oorlogswapen; pleit ervoor dat alle mogelijke maatregelen worden getroffen om hun 
bescherming te waarborgen, met name door deze vrouwen en meisjes en hun kinderen 
veilige toevluchtsoorden te bieden; verzoekt de EU de bescherming van meisjes en 
vrouwen in conflictsituaties te waarborgen, met name wanneer zij het slachtoffer zijn 
van conflictgerelateerd seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking of 
gedwongen huwelijken; benadrukt dat verkrachting als oorlogswapen wordt gebruikt en 
derhalve te allen tijde moet worden veroordeeld en uitgebannen; acht het van 
fundamenteel belang om ervoor te zorgen dat elke vorm van noodzakelijke medische 
hulp in alle veiligheid kan worden geboden aan vrouwen die het slachtoffer zijn van 
oorlogsverkrachtingen, met inbegrip van toegang tot veilige abortus, zoals voorzien in 
het internationaal humanitair recht; betreurt ten zeerste dat gender volgens het door het 
Europees Parlement uitgevoerde onderzoek naar de tenuitvoerlegging van het GAP II 
in de huidige programmering slechts een marginale rol blijkt te spelen in crisissituaties 
of bij ingewikkelde conflicten;

13. verzoekt de EU meer aandacht te besteden aan de kwalitatieve aspecten in haar 
beoordelingen en onder meer te letten op verbeteringen in de eigenwaarde en het 
vertrouwen van vrouwen en meisjes, veranderingen in de algemene 
machtsverhoudingen tussen de seksen in de samenleving en indicatoren waarmee de 
niet-telbare aspecten van sociale, economische en politieke veranderingen en van de 
empowerment van vrouwen en meisjes kunnen worden vastgelegd; benadrukt dat het 
belangrijk is het maatschappelijk bewustzijn over dit onderwerp te verhogen, met name 
onder specifieke groepen en personen, teneinde een breed gedragen inzicht in de 
oorzaken en gevolgen van genderongelijkheid tot stand te brengen;

14. is bezorgd over het feit dat bij de tenuitvoerlegging van het GAP II beperkte prioriteit 
is toegekend aan de thematische prioriteit met betrekking tot politieke en burgerrechten, 
met name aan de uitoefening van politieke en burgerrechten door vrouwen en meisjes, 
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en pleit voor meer aandacht voor vrouwenrechtenorganisaties en verdedigers van de 
mensenrechten voor vrouwen; benadrukt het belang van de participatie van vrouwen 
op alle politieke niveaus en in het openbare leven en benadrukt dat ervoor gezorgd moet 
worden dat vrouwen eerlijke toegang tot de politiek hebben, als kiezers, kandidaten, 
gekozen overheidsfunctionarissen en ambtenaren; pleit voor het aanbieden van 
opleidingen aan vrouwelijke politieke kandidaten om hen zo te helpen hun capaciteiten 
op te bouwen; benadrukt dat empowerment niet alleen van belang is met het oog op de 
toegang tot de arbeidsmarkt, maar dat er ook verbeteringen nodig zijn (met name via 
onderwijs) op andere gebieden, zoals politieke vertegenwoordiging, juridische 
bescherming en gezondheid;

15. pleit voor een speciale begrotingslijn voor gendergelijkheid om de politieke participatie 
en vertegenwoordiging van vrouwen in de buurlanden van de EU en binnen de EU beter 
te kunnen stimuleren; benadrukt dat de programma's in dit kader volledig 
geharmoniseerd moeten worden met de doelstellingen en programma's van UN Women 
en dat hierin tevens meetbare doelstellingen moeten worden opgenomen, zodat de 
vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in de landen van het Oostelijk en het 
Zuidelijk Nabuurschap in de gaten kan worden gehouden en de samenwerking en de 
banden met de overheden van partnerstaten kunnen worden versterkt om zo in het kader 
van bilaterale partnerschaps- en associatieovereenkomsten sneller tot betere resultaten 
te komen;

16. merkt op dat de Commissie in het gezamenlijk werkdocument over het kader voor 
2016-2020 bevestigt dat de financiële investeringen van de EU in gendergelijkheid 
niet stelselmatig zijn gemeten; verzoekt de Commissie om te kiezen voor een duidelijke, 
resultaatgerichte benadering met hoge normen voor rapporterings-, beoordelings- en 
aansprakelijkheidsmechanismen, evenals empirisch onderbouwde besluitvorming te 
bevorderen om de financiële hulpmiddelen op efficiëntere en doeltreffendere wijze te 
kunnen inzetten; verzoekt om een verslag waarin het exacte bedrag wordt vermeld dat 
voor gendermainstreaming is uitgetrokken en waarin de meest noemenswaardige 
prestaties in kaart worden gebracht;

17. benadrukt dat in het GAP II op het gebied van (post)conflictsituaties meer aandacht 
moet worden geschonken aan de integratie van gendergelijkheid in het kader van een 
bredere, omvattender aanpak met betrekking tot mensenrechten en goed bestuur;

18. vestigt de aandacht op de toezegging van de Commissie om gendermainstreaming te 
verwezenlijken en genderanalyse en -perspectieven in alle instrumenten op te nemen; 
pleit voor toepassing van deze benadering in alle EU-instrumenten, met name in het 
Europees instrument voor democratie en mensenrechten;

19. pleit voor de bevordering van beleid en van maatregelen op het gebied van onderwijs 
voor meisjes en de daaruit voortvloeiende versterking van hun positie; dringt aan op de 
versterking van ngo's die de levens van meisjes en vrouwen beschermen en zich inzetten
voor hun rechten en empowerment;

20. benadrukt dat vrouwen moeten worden betrokken bij en vertegenwoordigd moeten zijn 
in economische sectoren die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling; benadrukt 
dat het bedrijfsleven een belangrijke rol moet spelen in de bevordering van de rechten 
van de vrouw; verzoekt in dit verband om meer steun in de vorm van microkredieten 
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aan plaatselijke kmo's, en met name aan vrouwelijke ondernemers, zodat zij kunnen 
profiteren van door de particuliere sector gestuurde groei;

21. herinnert aan de verplichting van de EU en haar lidstaten om de rechten van meisjes 
en vrouwen met de status van migrant, vluchteling of asielzoeker te respecteren bij 
de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van het migratiebeleid van de EU; pleit in dit
verband voor de herbeoordeling van de verbintenis van de militaire operatie van de 
Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied 
(EUNAVFOR MED operation SOPHIA) met de Libische kustwacht in het licht van 
de verslagen over systematisch seksueel geweld tegenover vrouwen in de detentiecentra 
op Libisch grondgebied.
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