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SUGGESTIES

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

– gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 2000,

– gezien het in januari 2010 gepubliceerde verslag van het Ontwikkelingsprogramma van 
de Verenigde Naties (UNDP) met de titel "Beyong the Midpoint - achieving the 
Millenium Development Goals",

– gezien het "Verslag over de menselijke ontwikkeling 2010. De echte rijkdom van de 
naties: de wegen van de menselijke ontwikkeling" van het UNDP

– gezien het verslag "Gelijkheid tussen man en vrouw. Verslag van de vorderingen in het 
jaar 2012" van de Verenigde Naties, waarin de verschillende aspecten inzake gelijkheid 
tussen man en vrouw in de acht millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDO's) worden 
geëvalueerd,

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 april 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, 
getiteld "EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de MDO's voor ontwikkeling" 
(COM (2010)0159 def.),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over het EU-Actieplan voor 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking (2010-2015) (SEC(2010) 265) van 8 maart 2010, alsook de 
conclusies van de Raad van 14 juni 2010 over de MDO's die dit Europees actieplan 
definiëren,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2010 over de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO's), tussentijdse herziening ter 
voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 20101,

1. spoort de Verenigde Naties aan het belang dat wordt gehecht aan vrouwenrechten en 
gelijkheid tussen man en vrouw, te versterken door minstens één specifieke doelstelling 
hieraan te wijden in het MDO-kader voor de periode na 2015 en door de nadruk te leggen 
op het transversaal karakter ervan in alle ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's;

2. spoort de Verenigde Naties aan om bij de evaluatie van de MDO's na 2015 systematisch 
uit te gaan van de genderindex , zoals gedefinieerd door het UNDP in zijn verslag over de 
menselijke ontwikkeling van 2010, aangezien de genderindex het meest representatieve 
en volledige beeld geeft inzake de situatie op het gebied van de gelijkheid tussen man en 
vrouw in een bepaald land, en zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve aspect te 
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bekijken;

3. vraagt dat in het MDO-kader voor de periode na 2015 ambitieuze doelstellingen worden 
vastgelegd inzake vrouwenrechten en gelijkheid tussen man en vrouw op het gebied van 
zelfredzaamheid en welzijn van vrouwen, deelname aan het besluitvormingsproces, strijd 
tegen het geweld jegens vrouwen, toegang tot onderwijs (lager, middelbaar en hoger 
onderwijs) en tot kwaliteitsvolle opleidingen, toegang tot degelijke gezondheidszorg, 
verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid en de daaraan verbonden 
rechten, kwaliteitsvol en duurzaam werk, loongelijkheid, loopbaanontwikkeling, 
vertegenwoordiging van vrouwen in het politieke en economische leven, eigendoms- en 
erfenisrechten;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, gezien het transversaal karakter van de 
doelstellingen inzake de gelijkheid tussen man en vrouw en non-discriminatie op grond 
van het geslacht, een hoger bedrag aan ontwikkelingshulp toe te wijzen voor programma's 
waarin het accent op deze doelstellingen ligt, om ervoor te zorgen dat deze dimensie 
geïntegreerd wordt in elk stadium van de programmering van de ontwikkelingshulp 
(vaststelling, formulering, uitvoering en evaluatie)

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten in hun bilaterale overeenkomsten met derde 
landen bindende clausules op te nemen inzake de non-discriminatie op grond van het 
geslacht.


