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SUGGESTIES

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

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
en artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 22, 23, 24 en 26 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten, en met name de beginselen 2, 3, 11 en 17,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 18 december 1979, en het 40e jubileum 
daarvan in 2019,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van de vierde Wereldvrouwenconferentie 
van Peking van de VN van 15 september 1995,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het feit dat 
mensenrechten universeel, onvervreemdbaar, van elkaar afhankelijk en aan elkaar 
gerelateerd zijn,

– gezien het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024, dat op 
25 maart 2020 is gepubliceerd (JOIN(2020)0005),

– gezien het EU-genderactieplan 2016-2020 getiteld “Gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de 
externe betrekkingen van de EU 2016-2020” (GAP II),

– gezien Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
en de strategische aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede en veiligheid 2019-2024 
(WPS),

– gezien doelstelling 5 van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s),

– gezien de conclusies van de Raad van 18 maart 2019 tot goedkeuring van de EU-
mensenrechtenrichtsnoeren inzake non-discriminatie in het extern optreden,

– gezien de 25e verjaardag van het actieprogramma van de Internationale Conferentie 
over Bevolking en Ontwikkeling in 2019,

– gezien het Spotlight-initiatief van de EU en de VN inzake het uitbannen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes,
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A. overwegende dat gendergelijkheid een kernwaarde van de EU is en dat het recht op 
gelijke behandeling en non-discriminatie een grondrecht is dat is verankerd in de 
Verdragen en in het Handvest van de grondrechten en overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als horizontaal beginsel moet worden toegepast en 
geïntegreerd in alle activiteiten en beleidsmaatregelen van de EU;

B. overwegende dat de EU steun blijft geven aan niet-EU-landen, het maatschappelijk 
middenveld en maatschappelijke actoren ten behoeve van de implementatie van de 
beginselen van democratie, de rechtstaat en de mensenrechten;

C. overwegende dat in de verklaring en het actieprogramma van Peking van 1995 al 
25 jaar wordt gewezen op het belang van gelijke rechten en kansen voor vrouwen, 
alsook op gelijke deelname van vrouwen in de besluitvormings- en democratische 
processen ten behoeve van de consolidatie van de democratie;

D. overwegende dat de huidige COVID-19-crisis en de gevolgen daarvan een duidelijk 
genderperspectief hebben en vrouwen en mannen overal ter wereld op verschillende 
wijze treffen; overwegende dat de crisis de bestaande structurele ongelijkheden heeft 
verslechterd, met name genderbepaalde ongelijkheden, en vrouwen in de samenleving 
op onevenredige wijze heeft getroffen en gemarginaliseerd, waarbij de toegang tot 
essentiële diensten, waaronder diensten in verband met de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, en steun ter bestrijding van gendergerelateerd geweld, is 
belemmerd;

E. overwegende dat in de strategische aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid de noodzaak wordt benadrukt van concrete toezeggingen en acties, evenals 
de noodzaak om te zorgen voor de betrokkenheid van vrouwen en meisjes en hun 
bescherming en ondersteuning teneinde te zorgen voor duurzame vrede en veiligheid, 
als inherente onderdelen van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling;

F. overwegende dat “geweld tegen vrouwen”, zoals gedefinieerd in het Verdrag van 
Istanbul, wordt beschouwd als een schending van de mensenrechten en een vorm van 
discriminatie die, naargelang de omstandigheden, kan neerkomen op marteling of 
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling; overwegende dat dit de 
maatschappelijke stabiliteit, het welzijn en de ontwikkelingsvooruitzichten, waaronder 
die van kinderen en gemeenschappen, ondermijnt en overwegende dat meisjes en 
vrouwen moeten worden beschermd tegen gendergerelateerd geweld en 
gendergerelateerd discriminatie om ervoor te zorgen dat zij hun mensenrechten volledig 
kunnen genieten, met name met betrekking tot onderwijs-, informatie- en 
gezondheidsdiensten, evenals tegen schendingen van de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, zoals die in verband met sterilisatie, abortus of misbruik;

G. overwegende dat er een tegenreactie is geweest tegen de rechten van vrouwen en 
LHBTIQ+-personen, zowel binnen als buiten de Europese Unie;

H. overwegende dat klimaatverandering het genot van mensenrechten ondermijnt en de 
bestaande genderongelijkheden die voortvloeien uit tal van sociaal-economische, 
institutionele, culturele en politieke bepalende factoren, verergert; overwegende dat 
vrouwen en meisjes meer worden getroffen door klimaatverandering omdat ze minder 
toegang hebben tot middelen, onderwijs, politieke macht, arbeidskansen en landrechten, 
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alsook vanwege de bestaande maatschappelijke en culturele normen, zoals hun rol als 
primaire verzorgers en als verschaffers van water, voedsel en brandstof;

I. overwegende dat het gebrek aan vrouwen binnen de ontwikkeling van artificiële 
intelligentie (AI) het risico van vertekening vergroot; overwegende dat 
wetenschappelijk onderwijs belangrijk is om vaardigheden op te doen en fatsoenlijk 
werk en banen van de toekomst te vinden, alsook om de genderstereotypen waarbij 
dergelijk werk als typisch mannelijk wordt beschouwd, te doorbreken om vrouwen in 
staat te stellen hun mensenrechten volledig te genieten;

1. benadrukt het belang van bevordering van gendergelijkheid en vrouwenrechten 
wereldwijd, aangezien zij cruciaal zijn voor de verwezenlijking van mensenrechten; 
brengt in herinnering dat de EU nog altijd vooroploopt in de inspanningen ter 
bevordering en verbetering van de mensenrechtensituatie van vrouwen en meisjes 
wereldwijd met het oog op verwezenlijking van gendergelijkheid en vraagt om een 
aanpassing van de inspanningen om rekening te houden met de huidige COVID-19-
crisissituatie en de ernstige gevolgen hiervan voor de rechten van vrouwen; wijst erop 
dat ondanks de vooruitgang die is geboekt, vrouwen en meisjes nog altijd te lijden 
hebben onder discriminatie en geweld, en dat veel samenlevingen nog altijd moeite 
hebben hun wettelijk dezelfde rechten te bieden, alsook gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en politieke en economische vertegenwoordiging;

2. neemt er nota van dat het geweld tegen vrouwen en meisjes gedurende de COVID-19-
crisis wereldwijd alarmerend is toegenomen en verwelkomt de inspanningen van de EU, 
tezamen met haar internationale partners, gericht op het uitbannen van alle vormen van 
dit geweld; veroordeelt geweld in de vorm van huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
cybergeweld, stalken, pesten, verkrachting als oorlogswapen, huwelijken op jonge 
leeftijd en gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, misdaden die zijn 
gepleegd in naam van zogenaamde “eer”, gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie, 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, feminicide en andere vormen van geweld die een 
ernstige schending van de mensenrechten en waardigheid van vrouwen en meisjes 
vormen; roept de mondiale actoren op vrouwen te beschermen en gendergerelateerd 
geweld tegen hen te voorkomen en gemarginaliseerde groepen, alleenstaande ouders, 
vrouwen die tot minderheidsgroepen behoren, LHBTQI+-vrouwen en vrouwelijke 
vluchtelingen en migranten te beschermen en geweldplegingen en haatmisdrijven te 
onderzoeken en te vervolgen;

3. veroordeelt al het geweld tegen LHBTI-personen en in genderopzicht niet-
conformerende personen; roept de mondiale actoren op alle nodige stappen en 
wetgevende en bestuurlijke maatregelen te nemen om te zorgen dat seksuele oriëntatie 
en genderidentiteit in geen geval als grondslag kunnen worden gebruikt voor 
strafrechtelijke vervolging; vraagt om de tenuitvoerlegging van de EU-richtsnoeren ter 
bevordering en bescherming van het genot van alle mensenrechten door LHBTI-
personen; roept de EU op schadelijke binaire benaderingen van gender zowel binnen als 
buiten haar grenzen uit te dagen; vraagt om gecoördineerde EU-actie om ondersteuning 
aan en bescherming van verdedigers van vrouwen- en LHBTI-rechten en organisaties 
van het maatschappelijk middenveld te bieden, wier werk van groot belang is en die in 
de landen waar ze werkzaam zijn te maken hebben met aanhoudende intimidatie en 
bedreiging met geweld; roept de EU-delegaties op de mensenrechtensituatie van 
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LHBTI-personen te verbeteren door middel van de uitvoering van de LHBTI-
richtsnoeren van de EU;

4. constateert dat het, zoals ook aangegeven in de strategische aanpak van de EU inzake 
vrouwen, vrede en veiligheid, absoluut noodzakelijk is om in al het EU-beleid een 
genderperspectief op te nemen, waaronder veiligheid, conflictpreventie en -oplossing, 
en vredesopbouw op de lange termijn; benadrukt dat vrouwen op alle niveaus van 
besluitvorming moeten worden betrokken, waaronder bij veiligheid en conflictpreventie 
overeenkomstig resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad; verzoekt de EU haar 
belangrijke rol bij het aanpakken van genderdiscriminatie middels haar werk met andere 
landen voort te zetten, in lijn met de SDG’s voor 2030, haar inspanningen te vergroten 
op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten, 
gegevensverzameling, financiering en programmering, en seksueel en gendergerelateerd 
geweld wereldwijd beter te voorkomen en te bestrijden; wijst erop dat een stimulerend 
klimaat een essentieel middel is; vraagt derhalve om maatregelen ter bevordering van de 
toegang van vrouwen en meisjes tot onderwijs en de arbeidsmarkt; roept de Commissie 
en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) op om verder bij te dragen aan 
gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen door nauw samen te 
werken met internationale organisaties en niet-EU-landen, en om alle bestaande en 
beschikbare instrumenten in te zetten en synergieën en netwerken tussen de interne en 
externe beleidsmaatregelen en acties van de EU te ontwikkelen en uit te voeren;

5. herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten en leden van de Raad van Europa die dat nog niet 
hebben gedaan, om het Verdrag van Istanbul snel te ratificeren en is sterk voorstander 
van de ratificering hiervan door alle lidstaten; vraagt de Raad en de Commissie te 
zorgen voor de volledige integratie van het verdrag in het wetgevings- en beleidskader 
van de EU; veroordeelt de pogingen in sommige lidstaten om de reeds getroffen 
maatregelen bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Istanbul en de bestrijding van 
geweld tegen vrouwen in te trekken;

6. verzoekt mondiale actoren en de lidstaten een einde te maken aan de benarde toestand 
van vrouwen en meisjes overal ter wereld die het slachtoffer zijn van mensenhandel en 
seksuele uitbuiting; steunt inspanningen om slachtoffers te redden en op te vangen, 
alsook om daders te vervolgen en hun gedrag te veranderen;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in de gezondheidszorg praktijken te 
bevorderen die vrouwen en meisjes ten goede komen, en om het recht op universele 
toegang tot kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg en seksuele en 
reproductieve rechten en informatie te waarborgen; benadrukt het belang om de 
toenemende tegenreactie tegen vrouwenrechten op mondiale en Europese schaal te 
erkennen, met name wat betreft seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; dringt 
er bij de Commissie en de Raad op aan alle verdere pogingen om de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van mensenrechten van vrouwen, gelijkheid, het recht van 
vrouwen op zelfbeschikking en volledige controle over het eigen lichaam terug te 
draaien, af te wijzen; verzoekt de Commissie en de lidstaten hun steun voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te hernieuwen, waaronder toegang tot veilige en 
legale abortus, zowel in de Unie als daarbuiten, aan de leeftijd aangepaste, empirisch 
onderbouwde alomvattende voorlichting over seksualiteit en relaties en uitgebreide zorg 
ten aanzien van gezinsplanning; benadrukt dat organisaties van het maatschappelijk 
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middenveld moeten worden gesteund die betrokken zijn bij de bevordering van 
reproductieve gerechtigheid, met name binnen gemarginaliseerde gemeenschappen, 
waarvan de werkzaamheden onder druk blijven staan door de afnemende ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld; wijst met klem op de kwetsbare positie van vrouwen 
en meisjes in veel delen van de wereld wier toegang tot gezondheidszorg (met inbegrip 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zoals toegang tot anticonceptie, 
zorg bij abortus, vruchtbaarheidsbehandelingen, hiv- en soatests, kankerscreening met 
betrekking tot voortplantingsorganen), voorlichting over seksualiteit en relaties en 
kraamzorg, is verslechterd als gevolg van de COVID-19-crisis, terwijl hun 
kwetsbaarheid voor geweld is toegenomen;

8. verzoekt de Commissie in haar nieuwe EU-actieplan inzake mensenrechten en 
democratie 2020-2024 haar inspanningen op het gebied van de bescherming en 
empowerment van vrouwen en meisjes voort te zetten, de gangbare gendernormen en -
stereotypen uit te dagen en voor verandering te zorgen binnen de diverse sectoren in de 
lidstaten en op mondiaal niveau, zoals ook voorgeschreven in het CEDAW; vraagt er 
met het oog hierop om het gebruik van de beschikbare instrumenten te optimaliseren en 
wacht nader bericht over de vervolgstappen af, waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
potentieel van synergieën tussen de EU, de lidstaten en overige actoren alsook tussen 
interne en externe EU-beleidsmaatregelen en -maatregelen; is in afwachting van het 
nieuwe EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de 
externe betrekkingen voor 2021-2025 (GAP III); dringt in dit verband aan op 
versterking van de EU-steun voor niet-EU-landen die nieuw beleid en wetswijzigingen 
doorvoeren, teneinde de nationale rechtskaders af te stemmen op de internationale en 
SDG-verplichtingen inzake vrouwenrechten en gendergelijkheid, vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers te beschermen, de seksuele en reproductieve gezondheid van 
vrouwen te bevorderen, seksueel en gendergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale 
verminking te voorkomen, en gendergelijkheid als voorname prioriteit in programma’s 
en projecten af te dwingen; roept de Commissie op ervoor te zorgen dat de 
mensenrechten volledig worden gerespecteerd door de handelspartners van de EU, met 
gerichte en afdwingbare bepalingen in handels- en ontwikkelingsbeleid en -akkoorden 
van de EU en met specifieke hoofdstukken inzake gendergelijkheid in EU-
handelsakkoorden;

9. benadrukt de noodzaak om eerbied te tonen voor het voortplantingsvermogen en de 
lichamelijke integriteit van vrouwen en meisjes, en veroordeelt daarom commercieel 
draagmoederschap;

10. verzoekt de Commissie het fenomeen aan te pakken waarbij jonge vrouwen, met name 
uit christelijke minderheden, in bepaalde delen van de wereld een gedwongen huwelijk 
moeten aangaan met oudere mannen die een andere godsdienst aanhangen;

11. roept de mondiale actoren op te zorgen dat meisjes continue toegang hebben tot 
onderwijs, waarbij passende aandacht uitgaat naar meisjes die risico lopen op armoede 
of die in armoede leven en meisjes met een verhoogd risico op een vroeg of gedwongen 
huwelijk en het welzijn en de ontwikkelingsvooruitzichten van kinderen en 
gemeenschappen te waarborgen;

12. dringt er bij de lidstaten op aan overeenstemming te bereiken over een bindend 
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hulpmiddel op basis van solidariteit om de migratie te beheren en veilige en wettelijke 
migratiekanalen te creëren en de uitgifte van humanitaire visa te waarborgen; wijst erop 
dat de situatie voor vluchtelingen slechter is voor kwetsbaardere personen zoals 
vrouwen, die zijn blootgesteld aan schending van hun fundamentele rechten en die vaak 
het slachtoffer worden van mensensmokkel en seksuele uitbuiting en tijdens de 
oversteek eerder het slachtoffer worden van de zogeheten “dinghy disease”, waarbij 
ernstige chemische brandwonden op het lichaam ontstaan als gevolg van een mengsel 
van brandstof en zeewater dat op de bodem van rubberboten ligt, de plek waar 
doorgaans de vrouwen en de kinderen zitten; 

13. pleit ervoor een gendermainstreaming- en intersectioneel perspectief structureel te 
integreren in het buitenlands en veiligheids-, het migratie-, het uitbreidings-, het 
handels- en het ontwikkelingsbeleid van de EU;

14. prijst de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van het Spotlight-initiatief van de EU en 
de VN; roept de Commissie op te zorgen dat projecten die worden gesponsord door het 
initiatief, bijdragen aan het aanpakken van de achterliggende oorzaken van schendingen 
van vrouwenrechten, onder andere de bestendiging van schadelijke gendergerelateerde 
stereotypen.
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