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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de EU moet bijdragen aan de totstandbrenging van een wereld waarin 
alle mensen, ongeacht gender, leeftijd, seksuele gerichtheid en genderidentiteit of -
expressie, ras en vaardigheden, vreedzaam kunnen samenleven, waarbij ze gelijke 
rechten genieten en dezelfde kansen krijgen om zichzelf te ontplooien;

B. overwegende dat vooral vrouwen en meisjes het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch en seksueel geweld, armoede, gewapende conflicten en de gevolgen van 
de klimaatnoodtoestand; overwegende dat er sprake is van een groeiende mondiale 
tendens richting autoritarisme en een steeds groter aantal fundamentalistische 
groeperingen, hetgeen in beide gevallen duidelijk gepaard gaat met weerstand tegen de 
rechten van vrouwen en LHBTIQI+’s; overwegende dat elke opvatting van veiligheid 
die gericht is op staten in plaats van mensen, tekortschiet en niet tot vrede zal leiden;

C. overwegende dat een genderanalyse en een genderperspectief een grondslag vormen 
voor doeltreffende en duurzame conflictpreventie, stabilisatie, vredesopbouw, 
heropbouw na conflicten, governance en institutionele opbouw; overwegende dat het 
overheersende narratief rond vrouwen en meisjes er een van slachtofferschap is dat 
vrouwen en meisjes hun handelingsvaardigheid ontneemt en hun capaciteit als actoren 
van verandering tenietdoet; overwegende dat steeds meer bewijzen aantonen dat de 
deelname van vrouwen en meisjes aan vredesprocessen een significante rol speelt in het 
bepalen van de duurzaamheid en het welslagen ervan;

D. overwegende dat inclusieve vredesprocessen duurzamer zijn en meer kansen bieden om 
oplossingen te vinden en meer steun te krijgen, en dat de betrokkenheid van vrouwen bij 
vredesprocessen en vredesopbouw moet worden vergroot; overwegende dat tussen 1988 
en 2018 13 % van de onderhandelaars, 3 % van de bemiddelaars en slechts 4 % van de 
ondertekenaars in grote vredesprocessen vrouwen waren;

E. overwegende dat meisjes onevenredig worden benadeeld vanwege hun gender en 
leeftijd; overwegende dat meisjes met een vluchtelingen- of migrantenstatus bijzonder 
kwetsbaar zijn; overwegende dat het beschermen van meisjes tegen geweld en 
discriminatie, en het waarborgen van hun toegang tot onderwijs, informatie en 
gezondheidszorg, mede op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, van bijzonder belang zijn om meisjes in staat te stellen hun mensenrechten ten 
volle te genieten;

F. overwegende dat seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes, 
waaronder schadelijke praktijken zoals kindhuwelijken en vrouwelijke genitale 
verminking (VGV), ontoereikende toegang tot basissectoren en sociale diensten, 
bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, schoon water, sanitaire voorzieningen en voeding, 
beperkte toegang tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, ongelijke participatie in openbare en particuliere instellingen alsook in 
politieke besluitvorming en vredesprocessen factoren zijn die mede bijdragen aan 
discriminatie en marginalisering;
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1. benadrukt dat het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen tot de kernwaarden 
van de EU behoort en dat gendermainstreaming daarom moet worden uitgevoerd en 
geïntegreerd in alle activiteiten en beleidsmaatregelen van de EU; beklemtoont dat de 
EU moet bijdragen aan de totstandbrenging van een wereld waarin alle mensen, 
ongeacht hun geslacht, seksuele gerichtheid, ras en vaardigheden, vreedzaam kunnen 
samenleven, gelijke rechten genieten en dezelfde kansen krijgen om zichzelf te 
ontplooien;

2. doet een beroep op de EDEO, de Commissie en de lidstaten van de EU om 
gendergelijkheid, gendermainstreaming, met inbegrip van genderbudgettering, en een 
intersectioneel perspectief, met inbegrip van gelijke en diverse vertegenwoordiging, 
verder te ondersteunen en systematisch in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU te integreren; roept de EU ertoe op het goede voorbeeld te geven en van 
gendermainstreaming een belangrijke doelstelling van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU te maken, door het op alle beleidsterreinen zichtbaar te 
maken, met name in multilaterale fora en in alle politieke en strategische dialogen, 
mensenrechtendialogen, de opstelling en programmering van beleid, 
mensenrechtenstrategieën op landniveau, publieke verklaringen en mondiale 
verslaglegging over mensenrechten, alsmede in processen voor monitoring, evaluatie en 
verslaglegging, besluitvormingsprocessen, onderhandelingen en leiderschap; dringt erop 
aan de diverse ervaringen van vrouwen en meisjes die te maken hebben met 
meervoudige en intersectionele vormen van discriminatie en marginalisering, centraal te 
stellen in de beleidsvorming; verklaart dat in het buitenlands en veiligheidsbeleid de 
ongelijke machtsverhouding tussen genders moet worden erkend, dat hierin vrouwen en 
meisjes moeten worden vertegenwoordigd en LGBTlQ+’s moeten worden beschermd;

3. onderstreept dat Zweden, Denemarken, Zwitserland en Noorwegen een buitenlands 
beleid voeren dat sterk gericht is op gendergelijkheid; is verheugd dat onder andere 
Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Ierland, Cyprus en Duitsland hun voornemen kenbaar 
hebben gemaakt om van gendergelijkheid een prioriteit van hun buitenlands beleid te 
maken; is voorts ingenomen met het feit dat de huidige Commissie gendergelijkheid 
heeft toegevoegd aan haar centrale prioriteiten voor alle beleidsterreinen; benadrukt dat 
de volgende beginselen centraal moeten staan in een op gender gebaseerd EU-beleid: 
mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, ontwapening en non-proliferatie, 
internationale samenwerking voor ontwikkeling en klimaatactie;

4. onderstreept dat gendergelijkheid en gendermainstreaming niet alleen verklaringen op 
hoog politiek niveau vereisen, maar tevens de politieke toezegging van de EU-leiding 
en de regeringen van de lidstaten, prioriteitstelling van doelstellingen en monitoring; 
verzoekt de VV/HV aanzienlijke en zeer zichtbare vooruitgang inzake gendergelijkheid 
te boeken op het stuk van leiderschap en management, personeelsbezetting en 
aanwerving, organisatorische hiërarchie, opleidingen, financiële middelen, de loonkloof 
en het evenwicht tussen werk en privéleven, en te zorgen voor politiek en operationeel 
engagement om doeltreffende en transformatieve gendermainstreaming te 
verwezenlijken; dringt in dit verband aan op verplichte en periodieke opleidingen in 
gendergelijkheid en gendermainstreaming voor iedereen die in de EDEO een functie in 
het middenkader of het hoger management bekleedt, voor het personeel van de 
diplomatieke diensten van de EU en voor de hoofden/commandanten van missies en 
operaties van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); 
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onderstreept dat het bevorderen van vrouwenrechten en gendergelijkheid een 
horizontale prioriteit moet zijn voor alle speciale vertegenwoordigers van de EU en een 
hoeksteen van hun mandaat moet vormen, met name voor de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten;

5. roept op tot een beter genderevenwicht in de externe vertegenwoordiging van de EU; 
betreurt de aanzienlijke genderkloof in de EDEO, waar slechts twee van de acht speciale 
vertegenwoordigers vrouwen zijn, het middenkader voor 31,3 % uit vrouwen bestaat en 
het hoger management voor 26 %; is ingenomen met de verbintenis van de VV/HV om 
ervoor te zorgen dat tegen het einde van zijn mandaat 40 % van de leidinggevende 
functies door vrouwen wordt bekleed; herinnert echter eraan dat de Commissie in haar 
strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 haar doelstelling aankondigde om tegen eind 
2024 een genderevenwicht van 50 % op alle niveaus van haar management te 
verwezenlijken; onderstreept dat deze doelstelling tevens van toepassing moet zijn op 
toekomstige benoemingen van speciale vertegenwoordigers van de EU; betreurt het feit 
dat er zich geen vrouwen bevinden onder de nieuwe door de VV/HV benoemde adjunct-
secretarissen-generaal;

6. is ingenomen met de gender- en gelijkekansenstrategie van de EDEO voor de periode 
2018-2023, maar betreurt het gebrek aan specifieke en meetbare doelstellingen; dringt 
erop aan de strategie bij te werken door er concrete en bindende doelstellingen in op te 
nemen, met inbegrip van vrouwen in leidinggevende posities, en deze strategie 
vervolgens uit te voeren;  betreurt evenzo dat er in de EU-instellingen geen streefdoelen 
op het gebied van diversiteit zijn en dat er geen sprake is van algemene diversiteit, met 
name wat ras, vaardigheden en etnische achtergrond betreft; dringt er bij de VV/HV op 
aan het percentage vrouwen in interne besluitvormingsmechanismen van de EU te 
verhogen; wijst op de noodzaak van genderresponsieve aanwervingsprocedures, 
waaronder door het Europees Bureau voor personeelsselectie, die de genderongelijkheid 
in de instellingen niet verder versterken; dringt erop dat genderresponsief leiderschap 
wordt opgenomen in functiebeschrijvingen voor het middenkader en het hoger 
management;

7. verzoekt de VV/HV te waarborgen dat de hoofden van de EU-delegaties in het 
buitenland officieel bevoegd zijn ervoor te zorgen dat gendergelijkheid deel uitmaakt 
van alle aspecten van het delegatiewerk en dat gendergelijkheidskwesties regelmatig 
aan bod komen in politieke dialogen met tegenhangers bij de overheid, en dat zij 
verplicht zijn hierover verslag uit te brengen; doet voorts een beroep op de VV/HV 
ervoor te zorgen dat de EU-delegaties over een contactpunt voor genderkwesties 
beschikken; merkt op dat met name het gebruik van genderanalyse in de formulering 
van extern optreden van de EU toeneemt en dat bijna alle EU-delegaties een uitvoerige 
genderanalyse hebben uitgevoerd;

8. is ingenomen met het groeiende netwerk van contactpersonen voor genderkwesties, met 
managementondersteuning en toegang tot opleiding; merkt in dit opzicht op dat een 
regionale bijeenkomst voor contactpersonen voor genderkwesties in de westelijke 
Balkan en Turkije werd georganiseerd teneinde de werkzaamheden op het gebied van 
gendergelijkheid en gendermainstreaming te intensiveren; is ingenomen met de 
verbeterde samenwerking met de landen van de westelijke Balkan in het kader van het 
G7-partnerschapsinitiatief, waarbij de EU ermee instemde samen te werken met Bosnië 
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en Herzegovina ter verbetering van de agenda inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
(VVV);

9. verzoekt de EU-delegaties de weerstand tegen gendergelijkheid en vrouwenrechten te 
monitoren, evenals de tendens om het maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke maatregelen te nemen om het maatschappelijk 
middenveld te beschermen; dringt er bij de Europese Commissie, de EDEO, de EU-
lidstaten en de hoofden van de EU-delegaties op aan te zorgen voor meer politieke en 
financiële steun voor onafhankelijke plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties, vooral voor activiteiten inzake capaciteitsopbouw, 
verdedigers van de mensenrechten van vrouwen, journalisten, academici en 
kunstenaars, en vraagt om samenwerking en overleg met hen als standaardonderdeel op 
te nemen in hun werkzaamheden;

10. is ingenomen met het feit dat de voorgestelde verordening inzake het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA III) en het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling 
en internationale samenwerking (NDICI) gendergelijkheid als een specifieke 
doelstelling omvatten; verzoekt om specifieke financiering voor gendergelijkheid en het 
opnemen van een genderresponsief perspectief, genderresponsieve budgettering en 
verplichte eisen voor vooraf en achteraf uitgevoerde gendereffectbeoordelingen in deze 
verordeningen, alsmede om verslaglegging over deze resultaten aan het Parlement; 
dringt aan op een vermindering van de administratieve eisen om toegang tot 
financiering mogelijk te maken voor plaatselijke en kleine maatschappelijke 
organisaties en met name vrouwenorganisaties;

11. verzoekt de VV/HV, de EDEO en de lidstaten om de volledige uitvoering van de EU-
richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers te waarborgen en een bijlage vast te stellen 
om aanvullende strategieën en instrumenten te erkennen en te ontwikkelen teneinde een 
betere en doeltreffendere respons te kunnen bieden op de specifieke situaties, 
bedreigingen en risicofactoren waarmee verdedigers van de mensenrechten van 
vrouwen te kampen hebben, en deze te voorkomen; dringt aan op de onmiddellijke 
invoering van een genderperspectief en specifieke maatregelen ter ondersteuning van 
verdedigers van de mensenrechten van vrouwen in alle programma’s en instrumenten 
ter bescherming van mensenrechtenverdedigers;

12. is ingenomen met het besluit van de EU om het EU-actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten worden opgenomen in de 
uitvoeringsfase van het actieplan; 

13. is verheugd over het feit dat het aantal voor GVDB-missies en -operaties ingezette 
vrouwen is toegenomen; betreurt het feit dat geen enkele vrouw aan het hoofd van een 
van de 12 civiele GVDB-missies staat en dat tot nu toe slechts zes van de 70 
missiehoofden vrouwen zijn geweest; herhaalt dat slechts 22 van de 176 werknemers in 
de Militaire Staf van de Europese Unie vrouwen zijn, van wie er 12 als secretaresse of 
assistente werkzaam zijn; verzoekt de VV/HV een gendergelijkheidsstrategie voor 
GVDB-missies met specifieke doelstellingen uit te werken, voor zowel leidinggevenden 
als andere personeelsleden; herinnert eraan dat gezamenlijke inspanningen van het 
leiderschap van de EU en de lidstaten vereist zijn, aangezien zij voorzien in het 
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merendeel van het ingezette civiele GVDB-personeel; roept de EU-lidstaten ertoe op 
verbintenis 16 van het pact inzake het civiele GVDB na te komen door de aanwezigheid 
van vrouwen op alle niveaus actief te bevorderen, en hun nationale bijdragen te 
vergroten; betreurt het feit dat het aantal vrouwelijke personeelsleden sinds de 
goedkeuring van het pact is afgenomen; verzoekt de lidstaten actieve 
aanwervingsstrategieën te volgen en specifieke obstakels die de participatie van 
vrouwen belemmeren, te identificeren en aan te pakken aan de hand van 
missieverslagen die relevante statistieken bevatten; verzoekt de EU-instellingen de 
deelneming van vrouwen aan VN-vredeshandhavingsoperaties op alle niveaus, 
waaronder militair en politiepersoneel, te stimuleren; herinnert eraan dat de EU zich 
ertoe heeft verbonden het aantal vrouwen in instellingen die zich bezighouden met 
conflictpreventie, crisisbeheer en vredesonderhandelingen te verhogen, door 
ondertekening van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en 
veiligheid, waarin vrouwen duidelijk worden aangemerkt als belangrijke actoren in 
vredesopbouw en conflictbemiddeling;

14. is ingenomen met de richtsnoeren inzake gendermainstreaming voor civiele missies van 
de EU, benadrukt dat deze richtsnoeren een concreet instrument voor de uitvoering 
vormen, die door het voltallige missiepersoneel, waaronder het management, moeten 
worden toegepast, en dat zij zullen helpen bij het systematisch integreren van een 
genderperspectief en het goedkeuren van gendergelijkheidsbeleid in de activiteiten en 
fasen van civiele GVDB-missies; is ervan overtuigd dat bij de planning van GVDB-
missies rekening moet worden gehouden met de aanbevelingen van lokale 
vrouwenorganisaties; is verheugd over het feit dat alle civiele GVDB-missies nu met 
een genderadviseur werken; betreurt echter het feit dat dit niet het geval is voor militaire 
GVDB-missies; moedigt de EU-lidstaten ertoe aan kandidaten voor openstaande 
betrekkingen naar voren te schuiven; dringt aan op maatregelen om ervoor te zorgen dat 
het voltallige, namens de EU ingezette militaire en civiele personeel voldoende 
opleiding krijgt in gendergelijkheid en VVV, met name wat betreft de manier waarop 
een genderperspectief in hun taken moet worden opgenomen;

15. verzoekt om een actualisering van de bijgewerkte algemene gedragsnormen voor 
GVDB-missies en -operaties ter opneming van het beginsel van nultolerantie ten 
aanzien van het niet nemen van maatregelen door EU-leiderschap en -management wat 
betreft seksueel en gendergerelateerd geweld; betreurt het feit dat slechts enkele GVDB-
missies van de EU voorzien in opleiding in seksuele of gendergerelateerde intimidatie, 
en verzoekt de EDEO en de lidstaten steun te verlenen aan alle inspanningen om 
seksueel of gendergerelateerd geweld in internationale vredeshandhavingsoperaties te 
bestrijden en ervoor te zorgen dat klokkenluiders en slachtoffers doeltreffend worden 
beschermd;

16. onderstreept dat het ontwikkelen en gebruiken van genderanalyse en de systematische 
opneming van een genderperspectief, ook in de besluitvorming, tot de hoekstenen 
behoren van het op doeltreffende en duurzame wijze voorkomen, beheren en oplossen 
van conflicten, stabilisatie, vredesopbouw, heropbouw na conflicten, governance en 
institutionele opbouw; betreurt het feit dat het overheersende narratief rond vrouwen er 
een van slachtofferschap is dat vrouwen hun handelingsvaardigheid ontneemt; 
onderstreept dat de aanzienlijke rol moet worden erkend die vrouwen en meisjes op 
plaatselijk, nationaal en internationaal niveau vervullen bij het bereiken van duurzame 
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vrede, in het bijzonder door facilitering van dialoog, bemiddeling en 
vredesonderhandelingen; roept op tot de veilige, zinvolle en inclusieve participatie van 
vrouwen en meisjes aan de basis van vredes- en veiligheidskwesties, met inbegrip van 
vredesopbouw, heropbouw na conflicten, governance en institutionele opbouw, en in de 
verschillende fasen van de conflictcyclus, overeenkomstig de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling; merkt op dat de bevordering van de rechten van vrouwen in 
door crisis of conflicten geteisterde landen leidt tot sterkere, gezondere, veiligere en 
veerkrachtigere gemeenschappen die minder snel hun toevlucht zullen nemen tot 
gewelddadige middelen om geschillen en conflicten op te lossen; benadrukt het belang 
van inclusie van jonge vrouwen en meisjes in vredesopbouw en wijst in dit opzicht op 
de bijdrage van de agenda inzake jeugd, vrede en veiligheid;

17. roept de lidstaten ertoe op het gemeenschappelijk standpunt inzake wapenuitvoer 
volledig na te leven en roept de lidstaten met name ertoe op rekening te houden met het 
risico dat uitgevoerde materialen worden gebruikt voor gendergerelateerd geweld of 
geweld tegen vrouwen of kinderen of dit vergemakkelijken; benadrukt dat een 
genderbewuste benadering neerkomt op een op de mens gerichte veiligheidsbenadering 
die de veiligheid voor vrouwen, waaronder veiligheid op economisch, sociaal en 
gezondheidsgebied, beoogt te verbeteren;

18. is ingenomen met de strategische aanpak van de EU inzake VVV en het in 2019 
goedgekeurde actieplan van de EU inzake VVV, en roept op tot de krachtige uitvoering 
ervan; betreurt evenwel het feit dat, ondanks duidelijke doelstellingen en indicatoren, 
het omzetten van deze beleidsverbintenis in concrete stappen een uitdaging blijft en 
niet-aflatende inspanningen vereist; wijst op het belang van nationale actieplannen voor 
de uitvoering van de agenda inzake VVV; is ingenomen met het feit dat bijna alle EU-
lidstaten tegen het eind van het jaar nationale actieplannen in het kader van 
resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN zullen vaststellen; betreurt echter het 
feit dat slechts één ervan in een begroting voor de uitvoering ervan voorziet; verzoekt 
de lidstaten begrotingsmiddelen voor de uitvoering ervan uit te trekken en nationale 
parlementaire toezichtmechanismen uit te werken alsook quota in te voeren voor de 
deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen; betreurt het 
feit dat tal vele EU-personeelsleden VVV niet in hun werk hebben geïntegreerd en dat 
deze agenda wordt gezien als een agenda die naar eigen goeddunken en ter verbetering 
van de doeltreffendheid van missies kan worden toegepast, maar niet als een manier om 
de rechten van vrouwen en gendergelijkheid als zodanig te waarborgen;

19. is verheugd over de werkzaamheden die de EU-taskforce inzake VVV tot dusverre heeft 
verricht, onder meer door de deelname van relevante maatschappelijke organisaties aan 
zijn besprekingen te waarborgen; is ingenomen met de werkzaamheden van de 
hoofdadviseur inzake gender van de EDEO; betreurt echter de beperkte reikwijdte van 
deze functie en dringt erop aan dat de rol van adviseur aanzienlijk wordt versterkt en dat 
deze rechtstreeks verslag uitbrengt aan de VV/HV; verzoekt de VV/HV om in elk 
directoraat van de EDEO een voltijdse genderadviseur voor gendergelijkheid en VVV 
aan te stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de hoofdadviseur, en zijn personeel 
aan te moedigen nauw samen te werken met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE); benadrukt dat het delen van kennis tussen de instellingen en 
agentschappen van de EU een belangrijk en uiterst efficiënt middel is om hoge 
administratieve kosten en een onnodige toename van de bureaucratie te voorkomen;
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20. dringt er bij de VV/HV en de EU-lidstaten op aan om in met het GVDB verband 
houdende besluiten van de Raad en missiemandaten te verwijzen naar resolutie 1325 en 
de vervolgresoluties van de Veiligheidsraad van de VN, en ervoor te zorgen dat GVDB-
missies en -operaties beschikken over een jaarlijks actieplan inzake de manier waarop 
de doelstellingen van het toekomstige genderactieplan (GAP III) en het actieplan van de 
EU inzake VVV moeten worden verwezenlijkt; dringt erop aan dat genderanalyse wordt 
opgenomen in nieuwe GVDB-instrumenten, waaronder het Europees Defensiefonds en 
de voorgestelde Europese Vredesfaciliteit;

21. merkt op dat de EU en de VN in 2018 overeenstemming hebben bereikt over een 
nieuwe reeks toekomstgerichte prioriteiten voor samenwerking inzake vredesoperaties 
en crisisbeheer voor 2019-2021 en wijst erop dat van de oprichting van een EU-VN-
samenwerkingsplatform inzake vrouwen, vrede en veiligheid een topprioriteit moet 
worden gemaakt;

22. is ingenomen met de samenwerking tussen de EU en de NAVO ter bevordering van 
vrede en stabiliteit in het Euro-Atlantisch gebied, waarbij met name de aandacht ligt op 
het bevorderen van de agenda inzake vrouwen, vrede en veiligheid;

23. onderstreept hoe belangrijk het is gendergelijkheid in het buitenlands beleid van de EU 
te bevorderen, ook middels de betrekkingen van het Europees Parlement met derde 
landen; is in dit opzicht ingenomen met het besluit van de delegaties van het Parlement 
om in elke delegatie een vertegenwoordiger voor genderkwesties aan te stellen; wijst op 
de noodzaak gelijkheid en diversiteit in alle activiteiten van de delegaties te bevorderen, 
ook tijdens officiële parlementaire bijeenkomsten met derde landen;

24. onderstreept dat ervoor moet worden gezorgd dat geautomatiseerde 
besluitvormingsmethoden, zoals KI-algoritmen op het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, vrij zijn van het profileren van vooroordelen, met name 
elk vooroordeel op grond van gender;

25. is ingenomen met de resultaten inzake gendergelijkheid die in het kader van het tweede 
genderactieplan (GAP II) zijn behaald, en is daarom verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een evaluatie te verrichten en in 2020 een nieuw GAP III voor te leggen: 
verzoekt de Commissie de tekortkomingen ervan aan te pakken, zoals de zwakke 
rechtsgrond, het ontbreken van genderbewuste budgettering, de problemen omtrent 
accurate verslaglegging, het niet-aansluiten van tijdschema’s en het ontbreken van 
begrotingscycli en onvoldoende adequate opleiding voor het personeel; beveelt aan dat 
het GAP III vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, tijdgebonden succesindicatoren, 
waaronder een toewijzing van verantwoordelijkheid aan verschillende actoren, en voor 
elk partnerland duidelijke doelstellingen; dringt er bij de Commissie op aan om, gezien 
de impact van COVID-19 op het leven van vrouwen en meisjes, de vernieuwing van het 
GAP III in haar werkprogramma voor 2020 te houden en niet uit te stellen tot volgend 
jaar;

26. erkent de cruciale rol van maatschappelijke organisaties en met name 
vrouwenrechtenorganisaties en verdedigers van de mensenrechten van vrouwen bij het 
ondersteunen van de uitvoering van het EU-genderactieplan en de strategische aanpak 
van de EU inzake VVV en het bijbehorende actieplan; roept de Commissie ertoe op de 
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betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de formulering van het GAP III en 
bij de uitvoering ervan in de partnerlanden te vergroten; 

27. benadrukt dat het GAP III uitdrukkelijk betrekking moet hebben op vrouwenrechten in 
alle mogelijke contexten, ongeacht het bbp van een land en met inbegrip van kwetsbare 
staten en conflictsituaties, alsmede op de kwetsbaarste groepen zoals vluchtelingen- en 
migrantenmeisjes;

28. dringt erop aan dat in het GAP III wordt vermeld dat 85 % van de officiële 
ontwikkelingshulp moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid een 
belangrijke of hoofddoelstelling is, en vraagt dat als onderdeel van deze bredere 
verbintenis een toereikend deel van de officiële ontwikkelingshulp van de Europese 
Unie wordt toegewezen aan specifieke initiatieven voor de bevordering van gelijkheid, 
de versterking van de positie van vrouwen en de bevordering van hun rechten; dringt 
aan op het verbeteren van de verslaglegging over EU-financiering voor 
gendergelijkheid die in partnerlanden middels het GAP III wordt toegewezen en 
uitgekeerd; verzoekt de EDEO en de Commissie genderspecifieke indicatoren vast te 
stellen voor toepassing bij de selectie, monitoring en evaluatie van projecten;

29. onderstreept dat gendergelijkheid integrerend deel uitmaakt van een doeltreffend beheer 
in het externe optreden en op thematische gebieden, waaronder de klimaatuitdagingen 
en de duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen; wijst op het feit dat vrouwen en 
meisjes die in armoede leven kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering, en 
onderstreept dat, om een eerlijke en rechtvaardige transitie te realiseren waarbij 
niemand achterblijft, alle klimaatmaatregelen een gender- en intersectioneel perspectief 
moeten omvatten; betreurt het feit dat slechts 30 % van de klimaatonderhandelaars 
vrouwen zijn en herinnert eraan dat een zinvolle en gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen inzake klimaatbeleid en -maatregelen op internationaal, EU-, 
nationaal en lokaal niveau van essentieel belang is voor het behalen van de 
klimaatdoelstellingen op de lange termijn; dringt erop aan dat het GAP III duidelijke 
verbanden legt met de Overeenkomst van Parijs en verzoekt de EU en haar lidstaten te 
zorgen voor het waarborgen van de toegang van vrouwenorganisaties tot internationale 
klimaatfondsen;

30. roept de Commissie en de Raad ertoe op de opneming van een speciaal, aan gender 
gewijd hoofdstuk in handels- en investeringsovereenkomsten van de EU te bevorderen; 
dringt voorts erop aan in deze handelsovereenkomsten bepalingen op te nemen om 
ervoor te zorgen dat hun institutionele structuren voorzien in periodieke 
nalevingsbeoordelingen, diepgaande discussies en de uitwisseling van informatie en 
beste praktijken over gendergelijkheid en handel, onder meer door op alle niveaus van 
de betrokken overheidsdiensten vrouwen en deskundigen inzake gendergelijkheid te 
integreren; verzoekt de EU en haar lidstaten de landspecifieke en sectorspecifieke 
gendereffecten van het handelsbeleid en de handelsovereenkomsten van de EU op te 
nemen in vooraf en achteraf uitgevoerde effectbeoordelingen; benadrukt dat bij 
handelsbesprekingen rekening moet worden gehouden met de resultaten van de 
gendergerichte analyse – met aandacht voor hun positieve en negatieve effecten 
gedurende het hele proces, van de onderhandelingsfase tot de uitvoering – en dat zij 
vergezeld moeten gaan van maatregelen om mogelijke negatieve gevolgen te 
voorkomen of te compenseren;
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31. verzoekt de Commissie de gender- en intersectionele benadering te integreren in 
immigratiebeleid om het recht van vrouwen en meisjes die asiel aanvragen en 
vluchteling zijn te waarborgen, door middelen te besteden aan het uitroeien van de 
discriminatie van vrouwen en meisjes op grond van onder meer hun geslacht, ras of 
etnische afstamming, sociaaleconomische status, administratieve situatie en plaats van 
herkomst, en zich meer in te zetten om te zorgen voor de juiste identificatie en 
bescherming tegen potentieel geweld, intimidatie, verkrachting en vrouwenhandel in 
opvangcentra in heel Europa; verzoekt om de volledige toepassing van het verdrag van 
Istanbul in migratie- en asielbeleid;

32. dringt aan op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van seksueel en 
gendergerelateerd geweld en ernstige schendingen van de mensenrechten van vrouwen 
en meisjes, waaronder kind-, vroege en gedwongen huwelijken, en op de uitbanning van 
vrouwelijke genitale verminking; dringt erop aan dat dit een politieke prioriteit blijft 
voor het externe optreden van de EU en dat het systematisch wordt aangekaart in 
politieke dialogen van de EU met derde landen; verzoekt de Commissie en de EDEO in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de preventie van gendergerelateerd geweld 
tijdens conflicten, alsook aan de ondersteuning van overlevenden van gendergerelateerd 
geweld en aan hun toegang tot essentiële diensten; benadrukt dat in conflictsituaties 
vrouwen en meisjes worden blootgesteld aan grotere risico’s van schendingen van hun 
mensenrechten; is ernstig verontrust over het feit dat seksueel geweld steeds vaker deel 
uitmaakt van de bredere conflictstrategie en de oorlogstactiek; dringt er bij de EU op 
aan alle mogelijke middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat de daders van 
groepsverkrachtingen als een wapen van oorlogvoering worden aangegeven, 
geïdentificeerd, vervolgd en gestraft overeenkomstig het internationaal strafrecht; 
verzoekt om de herziening en actualisering van de EU-richtsnoeren inzake geweld tegen 
vrouwen en meisjes, en om de bestrijding van alle vormen van discriminatie jegens hen; 
verzoekt de EU de ratificatie van het verdrag van Istanbul hoog op de agenda te zetten 
van haar politieke dialoog met de partnerlanden van de Raad van Europa (RvE), en 
moedigt niet-RvE-lidstaten ertoe aan tot dit verdrag toe te treden;

33. wijst erop dat het verwezenlijken van gendergelijkheid niet mogelijk is zonder mannen 
en jongens te betrekken bij het proces ter bevordering van gendergelijkheid, aangezien 
mannen en jongens moeten worden uitgenodigd om actief deel te nemen en bij te 
dragen aan de bevordering van gezondere gendernormen; herinnert met name aan de rol 
en verantwoordelijkheid van mannen en jongens bij het bestrijden van seksueel en 
gendergerelateerd geweld; 

34. verzoekt de Commissie en de lidstaten de samenwerking met derde landen te verbeteren 
teneinde alle vormen van mensenhandel te bestrijden, waarbij zij bijzondere aandacht 
besteden aan de genderdimensie van mensenhandel om specifiek kindhuwelijken, de 
seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes en sekstoerisme te bestrijden; roept op tot 
verplichte effectbeoordelingen van de risico’s die uitgaan van een derde land ten 
aanzien van mensenhandel als onderdeel van de algemene voorwaarden vooraf van alle 
overeenkomsten voor visumversoepeling; wijst erop dat effectieve samenwerking met 
derde landen op het gebied van mensenhandel moet worden opgenomen als een van de 
verplichte criteria voor het sluiten van overeenkomsten voor visumversoepeling; 
verzoekt de Commissie, de Raad en de EDEO om in hun onderhandelingen met derde 
landen over associatie- en samenwerkingsovereenkomsten een referentiekader voor 
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samenwerking bij de doeltreffende bestrijding van mensenhandel op te nemen, inclusief 
een transparant protocol voor het registreren van gegevens over verwijzingen en 
vervolging van mensenhandel; verzoekt om de ontwikkeling van een genderbewuste 
aanpak van mensenhandel, door de impact ervan op de uitoefening van een ruim scala 
aan mensenrechten, in de context van een conflict, uitgebreid aan te pakken;

35. dringt aan op de gewaarborgde universele eerbiediging van en toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten zoals overeengekomen in het actieprogramma van 
de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling, het actieprogramma van 
Peking en de resultaten van de toetsingsconferenties ervan, alsmede op de ontwikkeling 
van instrumenten om de vooruitgang op weg naar dit doel te meten; dringt aan op 
stappen om ervoor te zorgen dat de EU een eensgezind standpunt inneemt en dat zij de 
weerstand tegen seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, gendergelijkheid, 
LGBTIQ+-rechten, en maatregelen die vrouwenrechten ondermijnen, op 
ondubbelzinnige wijze aan de kaak stelt; verzoekt de Europese Commissie en de EDEO 
opnieuw het engagement van de EU te bevestigen om zich in te zetten voor seksuele en 
reproductieve rechten en gezondheid, met inbegrip van toegang tot prenatale zorg en 
gezondheidszorg voor moeders, middels het nieuwe GAP III en het NDICI; dringt er bij 
de Europese Commissie en de EDEO op aan politieke en financiële steun te verlenen 
aan maatschappelijke organisaties die opkomen voor de eerbiediging van de seksuele en 
reproductieve rechten en gezondheid van iedereen, ook de meest kwetsbaren of de 
risicogroepen, met name vrouwen en meisjes die zich verplaatsen, op migratieroutes of 
in kampen;

36. betreurt het feit dat vrouwen en meisjes over de hele wereld nog steeds systematisch 
worden gediscrimineerd; merkt op dat de armoede onder vrouwen grotendeels te wijten 
is aan een gebrekkige toegang tot economische middelen; is van mening dat onderwijs 
van cruciaal belang is voor het tot stand brengen van gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen en meisjes; verzoekt derhalve de EU zich meer in te zetten voor het 
bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van genderstereotypen in 
onderwijssystemen in haar komende GAP III; dringt er bij de Commissie, de Raad en de 
EDEO op aan ervoor te zorgen dat hun beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en 
acties voor humanitaire hulp de economische empowerment van vrouwen bevorderen, 
met inbegrip van de zichtbaarheid van vrouwelijk ondernemerschap in partnerlanden; 
herinnert eraan dat een grotere inclusie van vrouwen in de arbeidsmarkt, betere 
ondersteuning voor vrouwelijke ondernemers, het waarborgen van gelijke kansen en 
gelijke betaling voor mannen en vrouwen, en de bevordering van de balans tussen werk 
en privéleven sleutelfactoren zijn om langdurige duurzame en inclusieve economische 
groei te verwezenlijken, ongelijkheid te bestrijden en de financiële onafhankelijkheid 
van vrouwen te bevorderen;

37. herinnert eraan dat genderkwesties aan bod moeten komen in politieke dialogen met de 
partnerlanden; benadrukt hoe belangrijk het is dat gendergelijkheid in het kader van het 
nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid van de EU wordt bevorderd, in het bijzonder in de 
context van toetredingsbesprekingen; roept de Commissie en de EDEO ertoe op de 
toetredingsonderhandelingen aan te wenden als hefboom ter bevordering van 
gendergelijkheid in de kandidaat-lidstaten; verzoekt het EIGE de vooruitgang inzake 
gendergelijkheid in derde landen te blijven monitoren; is ingenomen met de 
verschillende mechanismen voor de monitoring van de geboekte vooruitgang op weg 
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naar gendergelijkheid, zoals het onlangs door de Unie ingevoerde mechanisme voor de 
Middellandse Zee, en het project met als titel “de samenwerking van het EIGE met de 
kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten 2017-2019, verbeterde monitoring van de 
vooruitgang naar gendergelijkheid”;

38. merkt op dat de VN hebben gewaarschuwd dat de COVID-19-pandemie allerlei vormen 
van ongelijkheid, zoals genderongelijkheid, aan het licht brengt en verergert; maakt zich 
ernstige zorgen over de ongelijke verdeling van huishoudelijke en openbare zorgtaken, 
waarbij vrouwen goed zijn voor ongeveer 70 % van alle gezondheidswerkers 
wereldwijd, de zorgelijke toename van gendergerelateerd geweld, deels vanwege lange 
perioden van lockdown, en de beperkte toegang tot gezondheidszorg voor moeder en 
kind; dringt derhalve aan op de ontwikkeling van gerichte en specifieke maatregelen om 
de sociale en economische gevolgen van COVID-19 voor vrouwen en meisjes aan te 
pakken; benadrukt dat adequate financiering dringend beschikbaar moet worden gesteld 
om ervoor te zorgen dat vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en 
vredesopbouwers volledige en onbelemmerde toegang hebben tot hoogwaardige 
technologie teneinde hun zinvolle deelname aan besluitvormingsprocessen tijdens de 
COVID-19-crisis mogelijk te maken; onderstreept dat de VV/HV en de Commissie de 
noodzaak van menselijke veiligheid, die alle aspecten van de strategische aanpak van de 
EU inzake VVV omvat, moeten erkennen; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd 
dat bij de uitvoering van de algehele respons van de EU op COVID-19 het 
genderperspectief niet wordt genegeerd en dat naar behoren moet worden ingegaan op 
de specifieke behoeften van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen, en dat hun 
betrokkenheid bij de hele programmeringscyclus moet worden gewaarborgd;
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