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SUGGESTIES

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

1. is verheugd over het optreden van de Commissie zowel op beleidsniveau als via haar 
financierings- en begrotingssteuninstrumenten, gericht op bevordering van haar 
verbintenissen ter versterking van de positie van vrouwen, met name door te proberen de 
prioriteiten en behoeften van vrouwen te integreren in alle prioritaire gebieden van het 
externe optreden van de EU;

2. verzoekt de EDEO te zorgen voor een genderevenwicht bij het opstellen van voorstellen 
voor functies als delegatievoorzitter;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten actieve maatregelen te treffen in het kader van het 
GBVB, met inbegrip van het Europees instrument voor de democratie en de 
mensenrechten, teneinde non-discriminatie ten aanzien van geslacht, etnische afkomst, 
invaliditeit, leeftijd en seksuele geaardheid te bevorderen;  

4. benadrukt dat het belangrijk is vrouwen en ngo's die zich inzetten voor vrouwenrechten 
reeds te betrekken bij de ontwerpfase van het externe EU-beleid, met name door 
trainingen te aan te bieden inzake gendergerelateerde vraagstukken in de EDEO en in EU-
delegaties in derde landen;

5. benadrukt de rol van vrouwen om te fungeren als hefboom voor het ontwikkelingsbeleid 
in termen van deelname aan de uitwerking en tenuitvoerlegging van dergelijk beleid, 
teneinde te kunnen waarborgen dat de belangen van vrouwen in acht worden genomen 
tijdens politieke en economische onderhandelingen, hetgeen een gunstig 
ontwikkelingspatroon tot stand brengt waarbij vrouwen de drijvende kracht achter 
ontwikkelingsbeleid vormen;

6. wijst op het feit dat de inspanningen van vrouwen ter bevordering van vrede vaak niet 
worden erkend en op het extreme lijden waarmee vrouwen geconfronteerd worden in 
landen in oorlog;

7. verklaart dat bij de steunmaatregelen rekening moet worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van crises en noodsituaties, en van landen waar de fundamentele vrijheden 
ernstig in het gedrang komen of waar ngo's in moeilijke omstandigheden moeten werken; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan situaties waarin vrouwen 
worden blootgesteld aan fysiek of psychologisch geweld;

8. benadrukt het belang van het versterken van de rol van vrouwen in het bevorderen van 
mensenrechten en democratische hervorming, in het ondersteunen van conflictpreventie 
en in het consolideren van politieke deelname en vertegenwoordiging.


