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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

Programma's voor externe bijstand  

1. verzoekt de begrotingsautoriteit van de EU om in de toekomstige financieringsinstrumenten 

voor ontwikkeling voor de periode 2014-2020 te voorzien in een verhoging van de voor de 

promotie van gendergelijkheid en vrouwenrechten bestemde financiële middelen; 

2. verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de EU en de Commissie de nodige maatregelen te 

treffen met het oog op meer complementariteit en een snellere inwerkingtreding van alle 

financiële instrumenten voor extern EU-optreden, met name het Europees 

Ontwikkelingsfonds, het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het 

Europees Nabuurschaps- en partnerschapsinstrument, het Instrument voor 

pretoetredingssteun, het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten en het 

Stabiliteitsinstrument, teneinde een versnippering van de EU-acties rond de situatie van 

vrouwen in oorlogen te vermijden; 

3. vraagt dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan gendermainstreaming in 

vredesonderzoek, conflictpreventie en -oplossing, vredesoperaties en herstel en 

wederopbouw na conflicten, en vraagt dat een gendermainstreamingcomponent in de 

landenstrategiedocumenten wordt opgenomen; 

4. dringt aan op specifieke bepalingen die vrouwen aanvullende bescherming bieden tegen 

verkrachting, gedwongen prostitutie en andere vormen van aanranding van de eerbaarheid, 

en die daarnaast zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen bijzondere steun 

verlenen op het gebied van de voorziening in voedsel, kleding, evacuatie, vervoer en 

medische zorg om ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen te 

voorkomen; is van oordeel dat dit prioritaire doelstellingen moeten zijn van het 

financieringsinstrument voor ontwikkeling voor de periode 2014-2020; 

5. spoort de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de Commissie en de lidstaten met 

klem aan om hun activiteiten met betrekking tot vrouwen in conflictgebieden te richten op 

ontwikkelingskwesties, in het bijzonder de erkenning van het recht op bescherming en 

ondersteuning van moeders bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen, alsook de 

gezondheid en de economische zekerheid van vrouwen, met bijzondere aandacht voor 

eigendomsrechten en voornamelijk ten aanzien van het bezit en de cultivatie van grond; 

6. verzoekt de Commissie en de EDEO te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het creëren 

van een instrument voor het bieden van gezondheidszorg en psychologische steun aan 

vrouwen die tijdens oorlogen het slachtoffer zijn geworden van verkrachting, met enkel 

vrouwelijke artsen, teneinde methoden te ontwikkelen voor de geleidelijke en soepele re-

integratie van deze vrouwen in de maatschappij, bijvoorbeeld door hen weer aan het werk te 

helpen, waardoor de sociale stabiliteit en samenhang zouden worden versterkt; 

7. verzoekt de EDEO met klem een speciale gezant te benoemen voor de bescherming van 

vrouwen in conflictgebieden, die erop moet toezien dat het externe optreden van de EU in 
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alle opzichten in overeenstemming is met de essentiële doelstelling van de eerbiediging van 

de vrouwenrechten; dringt erop aan dat deze speciale gezant zich daarnaast ook moet inzetten 

voor genderidentiteit en non-discriminatie; 

8. is verheugd over het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in 

het kader van de ontwikkelingssamenwerking en verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de 

EU om alle nodige maatregelen te treffen opdat stafleden van EU-delegaties een adequate en 

doeltreffende opleiding krijgen over gendergerichtheid bij vredeshandhaving, 

conflictpreventie en vredesopbouw; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen 

dat er passende technische en financiële steun wordt geboden aan programma's die vrouwen 

in staat stellen volledig deel te nemen aan vredesonderhandelingen en die vrouwen in de 

samenleving in het algemeen meer invloed geven; 

9. is verheugd over het besluit van de EU om een lijst op te maken van zeventien 

uitvoeringsindicatoren die haar eigen verwezenlijkingen inzake genderkwesties in fragiele 

landen of landen in een conflict- of postconflictsituatie onder de loep nemen; benadrukt dat 

nog gesleuteld moet worden aan deze indicatoren, er zijn ook kwalitatieve metingen nodig; 

verzoekt de Commissie en de EDEO om de conclusies van dit evaluatieproces in overweging 

te nemen tijdens de programmerings- en uitvoeringsfases; 

10. verzoekt de Commissie te bestuderen wat de mogelijkheden zijn voor de oprichting van 

spoedhulpeenheden met deskundige medewerkers (zoals doktoren, psychologen, sociologen, 

juridisch adviseurs enz.), om de slachtoffers van gendergerelateerd geweld onmiddellijk en 

ter plaatse steun te kunnen verlenen; 

11. verzoekt de EDEO, in overeenstemming met artikel 9 van Besluit 2010/427/EU van de Raad 

van 26 juli 2010, te waarborgen dat de programmering, uitvoering en evaluatie van 

landeninitiatieven die het genderperspectief voor, tijdens en na conflictsituaties onder de 

aandacht brengen, op delegatieniveau worden beheerd, teneinde beter te kunnen inspelen op 

de bijzonderheden van iedere context en op de eventuele aanwezigheid van een regionale 

dimensie; 

12. verzoekt de Commissie lokale maatschappelijke organisaties – met name 

vrouwenorganisaties en andere groepen die zich met genderbewustzijn bezighouden – te 

steunen met toegankelijke financiering en capaciteitsopbouw, zodat zij hun rol als waakhond 

kunnen vervullen, in het bijzonder in de context van falende staten; 

Bescherming van vrouwen tegen alle vormen van seksueel en gendergerelateerd geweld; 

empowerment van vrouwen bij conflictpreventie, vredeshandhaving en wederopbouw na 

conflicten 

13. benadrukt dat de verantwoordelijkheid moet worden overgedragen aan lokale niet-

overheidsactoren (met inbegrip van vrouwenorganisaties, die een prominentere rol moeten 

krijgen), teneinde te kunnen waarborgen dat het EU-optreden op het gebied van 

genderkwesties in fragiele landen of landen die zich in een conflict- of postconflictsituatie 

bevinden een positief en blijvend effect heeft; 

14. verzoekt de Commissie en de EDEO de betrokkenheid en participatie van lokale 

vrouwenorganisaties te bevorderen, ook bij de voorbereiding en bespreking van 

onderhandelingen en overeenkomsten na conflicten; 
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15. verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de EU en de Commissie te waarborgen dat er in de 

planningsregelingen en financiële instrumenten voor het extern optreden van de EU 

bijzondere aandacht wordt besteed aan op lokaal niveau werkzame vrouwenorganisaties, en 

dat zij van voldoende middelen worden voorzien om een vooraanstaande rol te kunnen 

spelen in projecten op het gebied van conflictbeheersing, zowel vóór, tijdens als na 

conflictsituaties, waarbij de nodige nadruk moet worden gelegd op goede praktijken met 

betrekking tot de oprichting van arbeidscoöperaties en toegang tot microkredieten; 

16. vraagt de EDEO bijzondere aandacht te besteden aan het groeiende aantal "corrigerende" 

verkrachtingen van lesbiennes en biseksuele vrouwen vóór, tijdens en na conflictsituaties; 

17. benadrukt dat verkrachting weliswaar vaak en over de hele wereld is gebruikt als 

oorlogswapen, maar de afgelopen jaren in een aantal conflicten op het Afrikaanse continent 

bijzonder dramatische vormen heeft aangenomen; dringt aan op nauwere samenwerking 

tussen de EU en de VN om de preventie te verbeteren en vrouwen een grotere rol toe te 

kennen in programma's voor de samenhang van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling; 

18. onderstreept dat het van essentieel belang is dat vrouwen een gelijkwaardige positie innemen 

in justitiële hervormingsprocessen en in grensoverschrijdende rechtsprocedures, zodat zij 

zich doeltreffend kunnen inzetten voor de eerbiediging van gelijke rechten in nationale 

rechtsstelsels; 

19. verzoekt de Commissie, de EDEO en de delegaties van het Europees Parlement een manier te 

vinden om te bevorderen dat het Statuut van Rome van 1998 (inzake het Internationaal 

Strafhof) wordt ondertekend, geratificeerd en uitgevoerd door de ontwikkelingslanden die dat 

nog niet hebben gedaan, als noodzakelijke stap richting de bescherming van de seksuele 

rechten van vrouwen in tijden van oorlog en richting de bestrijding van de straffeloosheid 

van daders; 

20. veroordeelt de gijzelingen en roept op tot een zwaardere bestraffing van het gebruik van 

menselijke schilden tijdens conflicten; 

21. dringt erop aan dat vrouwelijke gevangenen apart worden gehuisvest van mannelijke 

gevangenen, met name om seksueel misbruik te voorkomen; 

22. onderstreept het belang van het recht te weten wat er met vermiste familieleden is gebeurd, 

en verzoekt de bij gewapende conflicten betrokken partijen alles in het werk te stellen om 

verslag uit te brengen over als vermist opgegeven personen; 

23. wijst erop dat vrouwen uit vluchtelingenkampen, met name weduwen, gescheiden vrouwen 

en wezen, moeilijkheden ondervinden wanneer zij naar huis terugkeren en grond bezitten, 

vanwege traditionele stereotypen en de gebruikelijke toename van grondgeschillen na lange 

conflicten; is van oordeel dat de door conflicten veroorzaakte verwoesting van het 

maatschappelijk weefsel moet worden gezien als een kans om dergelijke maatschappijen 

opnieuw op te bouwen, op een manier dat vrouwen verzekerd zijn van het recht op 

grondbezit en op politieke participatie in het algemeen; 

24. stelt voor dat er binnen het Europees Parlement een vaste rapporteur wordt aangewezen voor 

gendergelijkheid en vrouwenrechten in de buitenlandse betrekkingen van de EU, die ook 

verantwoordelijk is voor kwesties op het gebied van genderidentiteit en non-discriminatie. 
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