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Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar 
vergadering van 6 november 2019 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid heeft de kwestie tijdens haar 
vergadering onderzocht1. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde 
Subcommissie mensenrechten te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen.

Hoogachtend,

Evelyn Regner

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Evelyn Regner (voorzitter), Gwendoline Delbos-Corfield 
(ondervoorzitter), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (leden), Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(plaatsvervangende leden), Anne-Sophie Pelletier (overeenkomstig artikel 209, lid 7, van het Reglement).
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SUGGESTIES

1. herinnert eraan dat het genderactieplan (GAP II) een van de fundamentele middelen is 
waarover de EU beschikt om de gendergelijkheid in derde landen te verbeteren; 
verzoekt de Commissie om na de afloop van het plan een evaluatie te maken van de 
algemene gevolgen ervan, om rekening te houden met de resolutie van het Parlement 
van 8 oktober 2015 over de vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling en met zijn resolutie van 
31 mei 2018 over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument 
(SWD(2015)0182) - Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van 
meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020, en 
om overeenkomstig de aanbevelingen die daarin worden gedaan, tot een GAP III te 
komen met opnieuw specifieke ambitieuze doelstellingen voor genderbudgettering, met 
de status van een mededeling over gendergelijkheid; herinnert in dit verband aan de 
toezegging die Jutta Urpilainen, voorgedragen commissaris voor Internationale 
Partnerschappen, heeft gedaan tijdens de hoorzitting van het Europees Parlement op 
1 oktober 2019, namelijk om een GAP III te lanceren, waarbij zij de aandacht vestigde 
op het uitstekende effect van het genderactieplan op de verwezenlijking van 
gendergelijkheid in internationale partnerschappen;

2. vraagt aandacht voor de verdragsrechtelijke verplichting van de EU om 
gendergelijkheid te bevorderen en te zorgen voor de opname van genderaspecten in al 
haar acties, ook bij haar externe optreden; benadrukt dat het verslag uit 2018 over de 
tenuitvoerlegging van het GAP II in de EU vermeldt dat aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt door een combinatie van gendermainstreaming en specifieke maatregelen en 
acties; prijst de praktijk om vrouwenrechten en gendergelijkheid in de 
mensenrechtendialogen te integreren en de specifieke inspanningen om gender in het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te integreren; roept op tot globale 
initiatieven, adequate financiering en een systematische aanpak om genderaspecten op 
te nemen in het externe beleid en optreden, met name op het gebied van handel, 
werkgelegenheid, onderwijs, conflictoplossing en vredesopbouw, klimaat en milieu, 
landbouw, armoede, mensenhandel, migratie en budgettering; benadrukt dat de rol van 
de EU-delegaties bij gendercoördinatie moet worden versterkt, onder meer door 
contactpunten voor genderkwesties op te richten daar waar zij nog niet bestaan, en dat 
de rol van de hoofdadviseur gender van de EDEO in derde landen eveneens moet 
worden versterkt, door te zorgen voor een specifiek budget en door te voorzien in 
genderanalyse met naar geslacht uitgesplitste gegevens;

3. betreurt dat het jaarverslag van de Commissie over mensenrechten en democratie in de 
wereld van 2018 niet expliciet de verslechteringen op het gebied van vrouwenrechten 
op wereldschaal erkent, met name inzake seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten; is bezorgd omdat de Commissie nog geen strategie heeft voorgesteld om dit 
fenomeen te bestrijden; benadrukt dat het externe optreden van de EU, met inbegrip van 
het ontwikkelingsbeleid, gericht moet zijn op de verwezenlijking van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen op het gebied van gezondheid; veroordeelt met klem het 
herstel en de uitbreiding van de “Global Gag Rule” door de Trump-regering en de 
schadelijke gevolgen daarvan voor de toegang van vrouwen en meisjes tot alomvattende 
gezondheidsdiensten en seksuele en reproductieve rechten, die fundamentele 
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mensenrechten zijn, en herhaalt zijn oproep aan de EU en haar lidstaten om het 
financieringstekort dat op dit gebied na deze actie nog steeds bestaat, zorgvuldig te 
onderzoeken en na te gaan hoe dit kan worden weggewerkt;

4. benadrukt de alarmerende toename van geweld tegen vrouwen en verzoekt om meer 
maatregelen te nemen om het Verdrag van Istanbul in heel Europa te ratificeren en uit te 
voeren; verzoekt de EU-delegaties om rekening te houden met gegevens over geweld 
tegen vrouwen bij het opstellen van landspecifieke aanbevelingen en beschermings- en 
ondersteuningsmechanismen voor slachtoffers te bevorderen; vraagt aan de EDEO om 
de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de EU te verbeteren;

5. prijst ten volle de voortzetting van het wereldwijde Spotlight-initiatief van de EU en de 
VN en de tenuitvoerlegging van projecten die gericht zijn op het uitbannen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld door gendergerelateerd geweld en 
schadelijke praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijken op jonge 
leeftijd en gedwongen huwelijken en mensenhandel aan te pakken; onderkent echter dat 
het brede, wijdverbreide en diepgewortelde geweld en de schadelijke praktijken niet op 
basis van projecten alleen kunnen worden aangepakt en dringt aan op een systematisch, 
alomvattend actieplan om jongens en mannen bij het proces te betrekken, gendernormen 
en -stereotypen aan te pakken en veranderingen in alle sectoren en op globaal niveau op 
gang te brengen, zoals door het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen wordt voorgeschreven;

6. verzoekt het nieuwe college van Commissieleden om onder leiding van de commissaris 
voor Gelijkheid, de commissaris voor Internationale Partnerschappen en de hoge 
vertegenwoordiger te zorgen voor nauwe samenwerking en samenhang met betrekking 
tot gendergelijkheid en gendermainstreaming; dringt er bij de EU op aan om 
systematisch steun te verlenen aan gespecialiseerde basisorganisaties die zich inzetten 
voor de rechten van de vrouw en verdedigers van vrouwenrechten, en om bescherming 
te bieden aan verdedigers van vrouwen- en LGBTI-rechten van wie de veiligheid in hun 
land in gevaar kan zijn.


