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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement1 

Ontwerpverslag  

Visum 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpverslag  Amendement 

 – gezien het gezamenlijke werkdocument, 

getiteld "Gender Equality and Women’s 

Empowerment: Transforming the Lives of 

Girls and Women through EU External 

Relations 2016-2020"1,  
 ____________________ 

  SWD(2015)0182. 

 

Amendement 2 

Ontwerpverslag  

Overweging G 

 

Ontwerpverslag Amendement 

G. overwegende dat India een land is met 

een levendige democratie en een open 

samenleving, waarin persvrijheid heerst en 

het maatschappelijk middenveld actief is; 

overwegende dat de EU en India 

regelmatig beste praktijken uitwisselen op 

het gebied van mensenrechten en 

democratie; 

G. overwegende dat India een land is met 

een levendige democratie en een open 

samenleving, waarin persvrijheid heerst en 

het maatschappelijk middenveld actief is; 

overwegende dat de EU en India 

regelmatig beste praktijken uitwisselen op 

het gebied van mensenrechten en 

democratie; overwegende dat de rechten 

van vrouwen een onontbeerlijk deel van 

de mensenrechten uitmaken; 

 

 

Amendement 3 

Ontwerpverslag  

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 G bis. overwegende dat de gelijkheid van 

mannen en vrouwen een in het Verdrag 

betreffende de Europese Unie verankerd 

grondbeginsel van de EU is, alsook een 
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van de doelstellingen en taken van de EU; 

overwegende dat de EU zich in haar 

extern optreden ook door dit beginsel laat 

leiden; 

 

 

Amendement 4 

Ontwerpverslag  

Overweging G ter (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 G ter. overwegende dat het 

alfabetiseringsniveau bij mannen 82,1% 

bedraagt en dat het alfabetiseringsniveau 

bij vrouwen met 65,5% hierbij 

achterblijft; overwegende dat de 

participatie op de arbeidsmarkt van 

mannen en vrouwen in het land een 

scheeftrekking vertoont met 

respectievelijk 54,4% en 21,9%1; 

overwegende dat verkrachting, geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld in 

India een bron van ernstige zorg blijven;  
 _________________________________ 

  http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Amendement 5 

Ontwerpverslag  

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 10 bis. wijst erop dat beide partijen, als 

onderdeel van de actieagenda EU-India 

2020, moeten werken aan wederzijdse 

toegang voor onderzoekers tot 

geselecteerde EU Horizon 2020-

programma's en Indiase programma's, en 

aan het versterken van de dialoog en 

samenwerking inzake onderwijs, ook via 

het GIAN-programma van India en het 

Erasmus+-programma van de EU; dringt 

erop aan dat vrouwelijke studenten, 

wetenschappers, onderzoekers en 
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beroepsbeoefenaren in gelijke mate tot 

deze programma's worden toegelaten; 

 

 

Amendement 6 

Ontwerpverslag  

Paragraaf 23 

 

Ontwerpverslag Amendement 

23. is ingenomen met het feit dat het 

streven naar verbetering van de 

uitwisseling op het gebied van de 

mensenrechtenaspecten van het strategisch 

partnerschap EU-India is bekrachtigd, 

aangezien burgers van beide partijen profijt 

kunnen trekken uit verbeterde 

samenwerking inzake 

mensenrechtenkwesties; wijst in dit 

verband op het belang van de 

mensenrechtendialogen; stelt vast dat er 

sinds 2013 geen uitwisseling meer heeft 

plaatsgevonden en is van oordeel dat er zo 

spoedig mogelijk een dialoog moet worden 

gehouden; 

23. is ingenomen met het feit dat het 

streven naar verbetering van de 

uitwisseling op het gebied van de 

mensenrechtenaspecten van het strategisch 

partnerschap EU-India is bekrachtigd, 

aangezien burgers van beide partijen profijt 

kunnen trekken uit verbeterde 

samenwerking inzake 

mensenrechtenkwesties; wijst in dit 

verband op het belang van de 

mensenrechtendialogen; stelt vast dat er 

sinds 2013 geen uitwisseling meer heeft 

plaatsgevonden en is van oordeel dat er zo 

spoedig mogelijk een dialoog moet worden 

gehouden; dringt erop aan dat 

vrouwenrechten en de grotere participatie 

van vrouwen in besluitvormingsprocessen 

worden opgenomen als een van de 

prioritaire gebieden op de agenda van de 

mensenrechtendialoog; 

 

 

Amendement 7 

Ontwerpverslag  

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 23 bis. is verheugd over het feit dat de EU 

en India zich, als onderdeel van de 

actieagenda EU-India 2020, ertoe hebben 

verbonden kansen voor versterkte 

samenwerking en coördinatie in 

internationale fora af te bakenen, met 

inbegrip van een eventuele dialoog over 

de gelijkheid van mannen en vrouwen; 
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dringt aan op de opening van een 

dergelijke dialoog; 

 

 

Amendement 8 

Ontwerpverslag  

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 23 ter. is verheugd over het feit dat de 

Indiase regering haar inspanningen heeft 

geïntensiveerd om de gelijkheid van 

mannen en vrouwen in de 

beleidsplanning op te nemen middels het 

starten van initiatieven om meisjes te 

redden en hun een sterkere positie te 

geven, middels opleidings- en 

werkgelegenheidsprogramma's voor 

vrouwen en microfinancieringsdiensten 

voor kansarme vrouwen in 

plattelandsgebieden, en door het 

aanscherpen van wetgeving om seksuele 

intimidatie, huiselijk geweld en ongelijke 

lonen aan te pakken; doet een beroep op 

de Indiase regering om deze inspanningen 

voort te zetten en te intensiveren; 

 

 

Amendement 9 

Ontwerpverslag  

Paragraaf 23 quater (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 23 quater. is verheugd over het feit dat de 

EU projecten in India financiert ter 

bestrijding van geweld tegen vrouwen en 

kinderen, met inbegrip van het 

voorkomen van foeticide op meisjes;  

verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de 

Commissie deze financiering te 

handhaven en voor projecten voor het 

zelfstandiger maken van vrouwen te 

verhogen. 
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