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Amendement 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie op de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) georiënteerd is en 
dat twee daarvan specifiek op vrouwen 
betrekking hebben, te weten MDG 3 
(bevordering van gendergelijkheid en 
zeggenschap voor vrouwen) en MDG 5 
(verbetering van de zwangerschapszorg);

A. overwegende dat het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie op de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) georiënteerd is en 
dat twee van deze 
millenniumdoelstellingen specifiek op 
vrouwen betrekking hebben, te weten 
MDG 3 (bevordering van gendergelijkheid 
en zeggenschap voor vrouwen) en MDG 5 
(verbetering van de zwangerschapszorg), 
en drie andere rechtstreeks bijdragen tot 
de verbetering van de 
levensomstandigheden van vrouwen en 
meisjes, namelijk MDG 2 (gratis 
basisonderwijs voor iedereen), MDG 4 
(vermindering van kindersterfte) en 
MDG 6 (bestrijding van HIV/AIDS, 
malaria en andere ziekten);

Or. fr

Amendement 2
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie op de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) georiënteerd is en 
dat twee daarvan specifiek op vrouwen 
betrekking hebben, te weten MDG 3 
(bevordering van gendergelijkheid en 
zeggenschap voor vrouwen) en MDG 5 

A. overwegende dat het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie op de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) georiënteerd is en 
dat twee daarvan specifiek op vrouwen 
betrekking hebben, te weten MDG 3 
(bevordering van gendergelijkheid en 
zeggenschap voor vrouwen) en MDG 5 
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(verbetering van de zwangerschapszorg); (verbetering van de zwangerschapszorg); 
en overwegende dat deze doelstellingen 
met succes bijdragen tot de vermindering 
van armoede;

Or. cs

Amendement 3
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de toename van 
armoede meer vrouwen dan mannen treft;

Or. cs

Amendement 4
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in 
partnerschapsovereenkomst 2005/483/EG 
tussen de ACS-landen enerzijds en de EG 
en de lidstaten anderzijds, die op 23 juni 
2000 is ondertekend in Cotonou, is 
bepaald dat op een systematische manier 
rekening dient te worden gehouden met 
de situatie van vrouwen en genderkwesties 
op alle vlakken, zowel politiek, 
economisch als sociaal;

Or. es
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Amendement 5
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in het actieplan van de 
Europese Unie het belang wordt onderkend 
van de inzet van vrouwen en het 
gendergelijkheidsperspectief voor de 
ontwikkeling van de partnerlanden en de 
verwezenlijking van de MDG's en dat 
gelijkheid van mannen en vrouwen volgens 
de agenda voor verandering een van de 
zwaartepunten van het optreden van de 
Unie is;

B. overwegende dat in het actieplan van de 
Europese Unie het belang wordt onderkend 
van de inzet van vrouwen en het 
gendergelijkheidsperspectief voor de 
ontwikkeling van de partnerlanden en de 
verwezenlijking van de MDG's en dat 
gelijkheid van mannen en vrouwen volgens 
de agenda voor verandering een van de 
zwaartepunten van het optreden van de 
Unie is, en eveneens overwegende dat er 
in het kader hiervan specifieke 
programma's moeten komen die zich 
toespitsen op de emancipatie van 
vrouwen, hun sociaaleconomische 
onafhankelijkheid, de bestrijding van 
discriminatie, de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling en de overkoepelende 
prioriteit van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 6
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het fenomeen van 
op gender gebaseerd geweld en in het 
bijzonder seksueel geweld, uitbuiting en 
het doden van vrouwen en meisjes, zich 
uitbreidt;

Or. cs
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Amendement 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat seksueel geweld in 
de vorm van massaverkrachtingen, 
mensenhandel en andere vormen van 
seksueel misbruik van vrouwen en 
kinderen nog steeds als oorlogstactiek 
wordt gebruikt door strijdkrachten en 
door plegers van seksueel geweld in 
conflictgebieden, met name in bepaalde 
ACS-landen; overwegende dat 
verkrachting in oorlogstijd door de 
Verenigde Naties erkend is als een 
misdrijf tegen de menselijkheid, en dat de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
zich sinds 2008 inzet voor de strijd tegen 
het gebruik van seksueel geweld als 
oorlogstactiek;

Or. fr

Amendement 8
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat verschillende 
studies aantonen dat indien vrouwen 
opgeleid worden en een inkomen kunnen 
verdienen en beheren, dit verschillende 
positieve gevolgen heeft: een daling van 
de moeder- en kindersterfte, een 
verbetering van de gezondheid en de 
voeding van vrouwen en kinderen, een 
verhoging van de productiviteit van de 
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landbouw, een mogelijke vermindering 
van de gevolgen van de 
klimaatverandering, een vertraging van 
de bevolkingsgroei, een groei van de 
economie en een doorbreking van 
armoedecycli;

Or. es

Amendement 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat, wanneer er meer 
vrouwen betrokken zijn bij de oplossing 
van conflicten en de bestendiging van 
vrede, zij bij de vredesonderhandelingen 
een sleutelrol spelen en de reikwijdte van 
de wederopbouw, rehabilitatie en 
vredesbestendiging vergroten;

Or. fr

Amendement 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt tot zijn voldoening vast dat blijkens 
de verschillende actieplannen en 
mededelingen aan gendergelijkheid en 
vrouwenemancipatie in het 
ontwikkelingsproces een centrale rol 
toegekend is, en verlangt dat deze prioriteit 
in de geografische programma's concreet 
gestalte krijgt; dringt tevens aan op betere 
coördinatie met de thematische 

1. stelt tot zijn voldoening vast dat blijkens 
de verschillende actieplannen en 
mededelingen aan gendergelijkheid en 
vrouwenemancipatie in het 
ontwikkelingsproces een centrale rol 
toegekend is, en verlangt dat deze prioriteit
in de geografische programma's concreet 
gestalte krijgt; dringt tevens aan op betere 
coördinatie met de thematische 
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programma's, die met het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking worden 
bekostigd;

programma's, die middels de 
samenwerking tussen de ACS-landen en
met het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking worden 
bekostigd;

Or. fr

Amendement 11
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt tot zijn voldoening vast dat blijkens 
de verschillende actieplannen en 
mededelingen aan gendergelijkheid en 
vrouwenemancipatie in het 
ontwikkelingsproces een centrale rol 
toegekend is, en verlangt dat deze prioriteit 
in de geografische programma's concreet 
gestalte krijgt; dringt tevens aan op betere 
coördinatie met de thematische 
programma's, die met het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking worden 
bekostigd;

1. stelt tot zijn voldoening vast dat blijkens 
de verschillende actieplannen en 
mededelingen aan gendergelijkheid en 
vrouwenemancipatie in het 
ontwikkelingsproces een centrale rol 
toegekend is, en verlangt dat deze prioriteit 
in de geografische programma's concreet 
gestalte krijgt; dringt tevens aan op betere 
coördinatie met de thematische 
programma's, die met het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking worden 
bekostigd; is van mening dat deze 
programma's inclusieve, duurzame en 
klimaatvriendelijke ontwikkeling moeten 
stimuleren door sociale en regionale 
ongelijkheden aan te pakken, het belang 
van mondiale collectieve goederen te 
benadrukken en plaatselijke groeperingen 
uit het maatschappelijk middenveld, in het 
bijzonder vrouwenrechtenorganisaties, te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt een sterkere inzet voor de 
verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid en zwangerschapszorg en 
bepleit dat er nu al over maatregelen voor 
de periode na 2015 wordt nagedacht;

2. verlangt een sterkere inzet voor de 
verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid en zwangerschapszorg en 
bepleit dat er nu al over maatregelen voor 
de periode na 2015 wordt nagedacht; heeft 
het in dit verband in het bijzonder over 
MDG 3 (betreffende gendergelijkheid en 
zeggenschap voor vrouwen) en MDG 5 
(betreffende gezondheid tijdens de 
zwangerschap en reproductieve 
gezondheid en toegang tot 
gezinsplanning);

Or. fr

Amendement 13
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt een sterkere inzet voor de 
verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid en zwangerschapszorg en 
bepleit dat er nu al over maatregelen voor 
de periode na 2015 wordt nagedacht;

2. verlangt een sterkere inzet voor de 
verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid – met bijzondere 
aandacht voor de bestrijding van geweld 
tegenover vrouwen – en 
zwangerschapszorg en bepleit dat er nu al 
over maatregelen voor de periode na 2015 
wordt nagedacht;

Or. en

Amendement 14
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt een sterkere inzet voor de 
verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid en zwangerschapszorg 
en bepleit dat er nu al over maatregelen 
voor de periode na 2015 wordt nagedacht;

2. vraagt de Commissie met aandrang 
meer aandacht te hechten aan de 
gezondheid van moeders; benadrukt het 
belang van onderwijs en van een grotere 
bewustwording met betrekking tot de
seksuele en reproductieve gezondheid als 
integrerende onderdelen van de 
gezondheidsagenda voor vrouwen, 
aangezien dit de 
millenniumontwikkelingsdoelstelling 
vormt waarvoor de tot nog toe bereikte 
vorderingen het minst bevredigend zijn; 
bepleit voorts dat er nu al over maatregelen 
voor de periode na 2015 wordt nagedacht;

Or. cs

Amendement 15
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt een sterkere inzet voor de 
verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid en zwangerschapszorg en 
bepleit dat er nu al over maatregelen voor 
de periode na 2015 wordt nagedacht;

2. verlangt een sterkere inzet voor de 
verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid en zwangerschapszorg en 
bepleit dat er nu al over maatregelen voor 
de periode na 2015 wordt nagedacht; 
vraagt dat er hierbij bijzondere aandacht 
uitgaat naar het promoten en 
mainstreamen van de beginselen inzake 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten van meisjes en vrouwen; merkt 
op dat het in de praktijk brengen van deze 
beginselen niet alleen een doel op zich 
vormt maar ook in belangrijke mate 
bijdraagt tot de bestrijding van armoede 
en de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling;
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Or. en

Amendement 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met het initiatief van 
het UNFPA om een taakgroep op hoog 
niveau op te richten die een beoordeling 
zal uitvoeren van de internationale 
conferentie over bevolking en 
ontwikkeling, in het bijzonder voor wat de 
thema's betreft die verband houden met 
de seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen, de reproductieve gezondheid en 
de strijd tegen HIV/aids;

Or. fr

Amendement 17
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het belang van de 
doelstelling de gezondheid van moeders te 
verbeteren voor de terugdringing van de 
moedersterfte en om te zorgen voor 
universele toegang tot reproductieve 
gezondheidszorg, wat eerbiediging van de 
rechten van de vrouw inzake seksuele en 
reproductieve gezondheid inhoudt, zonder 
enige vorm van drukuitoefening of 
beperkingen;

Or. es
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Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de EU met aandrang om 
begeleidingsprogramma's te bevorderen 
in het kader waarvan Europese vrouwen 
en vrouwen uit de ontwikkelingslanden zij 
aan zij actief zijn in het voortgezet 
onderwijs en het beroepsleven;

Or. en

Amendement 19
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat bijzondere aandacht 
dient te worden besteed aan de opleiding 
van zowel mannen als vrouwen inzake 
genderkwesties vanaf een vroeg 
schoolstadium, zodat attitudes en 
maatschappelijke stereotypes geleidelijk 
veranderen en gendergelijkheid een 
basisbeginsel wordt in de samenlevingen 
van de ACS-landen;

Or. es

Amendement 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vestigt de aandacht op het feit dat de 
vooruitgang betreffende MDG 2 (over 
onderwijs) maar matig is aangezien de 
vorderingen zich situeren op het vlak van 
de toegankelijkheid van onderwijs voor 
meisjes en niet in termen van het aantal 
meisjes dat de school afmaakt; roept de 
ACS-landen en alle internationale 
partners ertoe op de nodige maatregelen 
te nemen en ten uitvoer te leggen om 
ervoor te zorgen dat meisjes de 
basisschool afmaken en toegang krijgen 
tot het middelbaar en voortgezet 
onderwijs, aangezien dit binnen het 
ontwikkelingsbeleid van prioritair belang 
is;

Or. fr

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. erkent dat bepaalde 
ontwikkelingslanden grote vorderingen 
hebben gemaakt op het vlak van de 
mensenrechten, maar is niet te spreken 
over het feit dat de EU ook financiële 
steun verleent aan landen die vrouwen 
blijven criminaliseren op grond van hun 
seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier



PE502.215v01-00 14/21 AM\923489NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. pleit aldus voor een betere 
financiering van programma's die gericht 
zijn op het waarborgen van de toegang tot 
onderwijs voor alle meisjes (aangezien 
onderwijs voor meisjes een voorwaarde is 
voor een samenleving met meer 
gendergelijkheid), op de bevordering van 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en op de terugdringing van de 
seksuele uitbuiting van meisjes en 
vrouwen wereldwijd;

Or. fr

Amendement 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herhaalt dat democratie inhoudt 
dat vrouwen ten volle aan het openbare 
leven deelnemen, zoals ook wordt gezegd 
in internationale en regionale 
instrumenten zoals het protocol inzake 
vrouwenrechten in Afrika dat bij het 
Afrikaanse Handvest voor de rechten van 
de mens en volkeren is gevoegd;

Or. fr

Amendement 24
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er daarom bij de Commissie en de 
Raad op aan dat zij derde landen sterker 
aansporen om uitdrukkelijke bepalingen 
inzake vrouwenrechten in hun wetgeving 
op te nemen, te waarborgen dat deze 
rechten worden geëerbiedigd, en 
genderbewust beleid en mechanismen te 
verwezenlijken om vrouwen meer inbreng 
te geven in de besluitvorming op politiek, 
economisch en sociaal terrein.

4. dringt er daarom bij de Commissie en de 
Raad op aan dat zij derde landen sterker 
aansporen om uitdrukkelijke bepalingen 
inzake vrouwenrechten in hun wetgeving 
op te nemen, te waarborgen dat deze 
rechten worden geëerbiedigd, en 
genderbewust beleid en mechanismen te 
verwezenlijken om vrouwen ten volle en in 
gelijke mate inbreng te geven in de 
besluitvorming op politiek, economisch,
sociaal en ecologisch terrein;

Or. en

Amendement 25
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er daarom bij de Commissie en de 
Raad op aan dat zij derde landen sterker 
aansporen om uitdrukkelijke bepalingen 
inzake vrouwenrechten in hun wetgeving 
op te nemen, te waarborgen dat deze 
rechten worden geëerbiedigd, en 
genderbewust beleid en mechanismen te 
verwezenlijken om vrouwen meer inbreng 
te geven in de besluitvorming op politiek, 
economisch en sociaal terrein.

4. dringt er daarom bij de Commissie en de 
Raad op aan dat zij derde landen sterker 
aansporen om uitdrukkelijke bepalingen 
inzake vrouwenrechten in hun wetgeving 
op te nemen, in het bijzonder 
wetsbepalingen ter bescherming van 
meisjes en vrouwen tegen geweld, te 
waarborgen dat deze rechten worden 
geëerbiedigd, en genderbewust beleid en 
mechanismen te verwezenlijken om 
vrouwen meer inbreng te geven in de 
besluitvorming op politiek, economisch en 
sociaal terrein;

Or. en

Amendement 26
Andrea Češková
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er daarom bij de Commissie en de 
Raad op aan dat zij derde landen sterker 
aansporen om uitdrukkelijke bepalingen 
inzake vrouwenrechten in hun wetgeving 
op te nemen, te waarborgen dat deze 
rechten worden geëerbiedigd, en 
genderbewust beleid en mechanismen te 
verwezenlijken om vrouwen meer inbreng 
te geven in de besluitvorming op politiek, 
economisch en sociaal terrein.

4. dringt er daarom bij de Commissie en de 
Raad op aan dat zij resoluut opkomen voor 
een verbetering van de positie van 
vrouwen en meisjes in de samenleving 
door derde landen ertoe te verplichten om 
uitdrukkelijke bepalingen inzake 
vrouwenrechten in hun wetgeving op te 
nemen, te waarborgen dat deze rechten 
worden geëerbiedigd, en genderbewust 
beleid en mechanismen te verwezenlijken 
om vrouwen meer inbreng te geven in de 
besluitvorming op politiek, economisch en 
sociaal terrein.

Or. cs

Amendement 27
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt dat de Commissie in het 
kader van haar 
programmawerkzaamheden voor gepaste 
bescherming van en gepaste 
adviesverlening aan de slachtoffers van 
op gender gebaseerd geweld zorgt, de 
straffeloosheid van daders bestrijdt en 
derde landen ertoe verplicht doeltreffende 
wetsvoorschriften in te voeren;

Or. cs

Amendement 28
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie en de Raad 
met aandrang om derde landen ertoe aan 
te sporen praktische maatregelen te 
nemen om vrouwen die het slachtoffer 
zijn geworden van op gender gebaseerd 
geweld, te helpen, bijvoorbeeld door 
middel van de beschikbaarstelling van 
opvangcentra en counseling voor 
slachtoffers;

Or. en

Amendement 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is een overtuigd voorstander van het 
opnemen van genderadviseurs of 
gendercontactpunten in de EU-delegaties 
en missies van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en 
roept de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie op deze te voorzien van 
voldoende financiële en andere middelen 
en een gepaste actieradius;

Or. fr

Amendement 30
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat rekening moet 
worden gehouden met de situatie van 
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vrouwen, niet alleen als kwetsbare 
bevolkingsgroep, maar ook om te 
fungeren als hefboom voor het 
ontwikkelingsbeleid; benadrukt in dit 
opzicht dat vrouwen een cruciale rol 
spelen op het vlak van voeding en 
voedselzekerheid, aangezien ze 
verantwoordelijk zijn voor 80% van de 
landbouw in Afrika, hoewel ze nog steeds 
zelden toegang hebben tot de eigendom 
van het land dat zij verbouwen; benadrukt 
eveneens dat vrouwen zich bekwaam 
hebben getoond problemen en conflicten 
op te lossen, en dringt er bijgevolg bij de 
Commissie en de ACS-landen op aan de 
rol van vrouwen in actiegroepen en 
werkgroepen te versterken;

Or. es

Amendement 31
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat het belangrijk is alle 
vormen van geweld tegen meisjes en 
vrouwen te bestrijden: intimidatie, 
verkrachting en seksueel misbruik, 
gedwongen prostitutie, seksuele slavernij, 
uitbuiting, vrouwenmoorden, vrouwelijke 
genitale verminking, gedwongen 
huwelijken, huiselijk geweld, enz.; 
benadrukt dat de handhaving van 
vrouwenrechten, inclusief hun seksuele 
en reproductieve rechten, en het 
waarborgen van eerbiediging van hun 
menselijke waardigheid van essentieel 
belang zijn om op gender gebaseerd 
geweld te voorkomen en te bestrijden, 
bescherming en passende begeleiding aan 
slachtoffers te bieden en ervoor te zorgen 
dat daders worden gestraft; roept de 
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Commissie op de bestrijding van 
straffeloosheid voor de plegers van 
dergelijk geweld uit te roepen tot een van 
de prioriteiten van haar 
ontwikkelingshulpbeleid;

Or. es

Amendement 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. bevestigt de sleutelrol van vrouwen 
in de processen van democratische 
transitie en van de opbouw en versterking 
van de staat alsook bij de oplossing van 
conflicten en de totstandbrenging van 
vrede en stabiliteit; moedigt de 
Commissie, de EDEO en de ACS-landen 
ertoe aan de aanwezigheid van vrouwen 
aan onderhandelingstafels en op het 
niveau van de politieke en economische 
besluitvorming te stimuleren aan de hand 
van concrete en kordate maatregelen;

Or. fr

Amendement 33
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. stelt vast dat, bij de toepassing 
van het verbod van de specifieke 
Internationale Conferentie van Caïro over 
bevolking en ontwikkeling (ICPD) op 
dwang en compulsie op het gebied van 
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seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, gezien de wettelijk 
bindende internationale 
mensenrechteninstrumenten, het acquis 
communautaire van de EU en de 
beleidsbevoegdheden van de Unie op dit 
gebied, geen steun van de Unie mag 
worden verleend aan overheden, 
organisaties of programma's die zich 
bezighouden met de bevordering, 
ondersteuning of deelname in het beheer 
van activiteiten waarbij schendingen van 
mensenrechten plaatsvinden, bijvoorbeeld 
in de vorm van gedwongen abortus, 
gedwongen sterilisatie van vrouwen en 
mannen, bepaling van het geslacht van de 
foetus met prenatale geslachtsselectie of 
infanticide als gevolg, met name wanneer 
dergelijke activiteiten worden uitgevoerd 
als gevolg van psychologische, sociale, 
economische of juridische druk.

Or. es

Amendement 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. vraagt de Commissie om gebruik 
te maken van de prestatie-indicatoren die 
zijn vastgelegd in het Europese actieplan 
inzake gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen en versterking van de positie van 
vrouwen binnen de 
ontwikkelingssamenwerking; dit houdt in 
dat 1) ten minste 80% van de middelen 
genderindicatoren moet omvatten, 2) 
gender in ten minste 75% van alle 
projecten en programma's het 
hoofdthema (G-2) of een belangrijk thema 
(G-1) moet zijn, en 3) ten minste de helft 
van de indicatieve meerjarenprogramma's 
acties betreffende de gelijkheid tussen 
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mannen en vrouwen moet omvatten;

Or. fr

Amendement 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. vraagt dat de Commissie het 
Europees Parlement in kennis stelt van de 
vorderingen van de uitvoering van het 
Europese actieplan inzake gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen en versterking 
van de positie van vrouwen binnen de 
ontwikkelingssamenwerking;

Or. fr


