
PA\862476NL.doc PE462.614v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2011/2032(INI)

30.3.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake het extern beleid van de EU gericht op democratisering
(2011/2032(INI))

Rapporteur voor advies: Antigoni Papadopoulou



PE462.614v01-00 2/4 PA\862476NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\862476NL.doc 3/4 PE462.614v01-00

NL

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. dringt aan op een algemene strategische aanpak, gericht op de langere termijn en met 
duidelijke prioriteiten, waarbij gendergelijkheid centraal wordt gesteld in alle 
communautaire beleidsmaatregelen, programma's, projecten en activiteiten die op 
Europees niveau worden bevorderd, alsmede in de betrekkingen met derde landen, 
aangezien gendergelijkheid een rechtstreekse bijdrage levert aan het verbeteren van de 
democratische stabiliteit, maatschappelijke samenhang en mensenrechten;

2. benadrukt de belangrijke rol die de Europese Unie speelt in het tot stand brengen van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de lidstaten en in het kader van haar betrekkingen 
met derde landen door de gelijkheidsproblematiek in de thematische prioriteiten op te 
nemen en een steeds belangrijker rol te laten spelen en door bij het opzetten en 
ontwikkelen van programma's gebruik te maken van participerende methoden, en daarbij 
niet alleen de nadruk te leggen op het bevorderen van deelname van vrouwen aan de 
preventie en het oplossen van conflicten en vrouwen in staat te stellen actieve burgers te 
zijn, in het belang van de samenleving, en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden 
aan de kwetsbaarste vrouwen, maar tevens de nadruk te leggen op de bestrijding van 
genderstereotypen en alle vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen;

3. steunt initiatieven, stimuleringsmaatregelen en maatregelen voor capaciteitsopbouw die 
zich richten op de deelname van vrouwen aan beleidsvorming op alle niveaus, omdat op 
die manier onderwerpen die van invloed zijn op de ontwikkeling van vrouwen kunnen 
worden meegewogen;

4. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dat gendergelijkheid systematisch wordt 
beoordeeld en geëvalueerd;

5. is er vast van overtuigd dat het mondiger maken van individuen, met name vrouwen, en de 
civiele samenleving door middel van onderwijs, opleiding en bewustmaking, en het 
mogelijk maken van een doeltreffende verdediging van alle mensenrechten, waaronder 
sociale, economische en culturele rechten, een essentiële aanvulling vormen op het 
opstellen en uitvoeren van alle beleidsmaatregelen en programma's gericht op 
democratisering, en is van mening dat daarvoor de noodzakelijke middelen moeten 
worden vrijgemaakt; 

6. merkt op dat in het besluit betreffende de oprichting van de Europese dienst voor extern 
optreden is bepaald dat de aanwerving van personeel moet stoelen op verdienste en dat 
genderevenwicht daarbij moet worden gewaarborgd; is ingenomen met de inspanningen 
die erop gericht zijn om op het niveau van delegatiehoofd te zorgen voor een gelijke 
verdeling van vrouwen en mannen1.

                                               
1 Besluit van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor 
extern optreden, PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30-40.
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