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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
(2019/2167(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s), en met name 
doelstellingen 5 en 16,

– gezien het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (CEDAW),

– gezien het strategisch partnerschap tussen de EU en de VN inzake vredesoperaties en 
crisisbeheersing: prioriteiten 2019-2021, dat op 18 september 2018 werd bekrachtigd 
door de Raad en waarin “vrouwen, vrede en veiligheid” is aangemerkt als 
overkoepelende prioriteit,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking, die uit de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van 1995 zijn voortgekomen, en de resultaten van de 
toetsingsconferenties,

– gezien resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid 
van 31 oktober 2000 en de bijbehorende vervolgresoluties 1820 (19 juni 2008), 1888 
(30 september 2009), 1889 (5 oktober 2010), 1960 (16 december 2010), 2106 (24 juni 
2013), 2122 (18 oktober 2013), 2242 (13 oktober 2015), 2467 (23 april 2019) en 2493 
(29 oktober 2019),

– gezien de Overeenkomst van Parijs, die op 12 december 2015 werd goedgekeurd op de 
21e Conferentie van de Partijen (COP21) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC) in Parijs,

– gezien het Spotlight-initiatief van de EU en de VN,

– gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2018 over vrouwen, vrede en 
veiligheid,

– gezien de strategische aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede en veiligheid en het 
bijbehorende actieplan voor de periode 2019-2024,

– gezien het EU-genderactieplan voor de periode 2016-2020 (GAP II), dat op 26 oktober 
2015 werd goedgekeurd door de Raad, en de jaarlijkse uitvoeringsverslagen hierover,

– gezien 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 2016-20201 en zijn resolutie van 25 november 2010 over het tienjarig 

1 PB C 76 van 9.3.2020, blz. 168.
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bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en 
veiligheid2,

– gezien de Europese consensus inzake ontwikkeling van 19 mei 2017,

– gezien de EU-strategie voor gendergelijkheid van de Commissie van 5 maart 2020 
(COM(2020)0152),

– gezien de operationele richtsnoeren van 8 oktober 2018 van de Commandant civiele 
operaties van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) over 
gendermainstreaming voor leiding en personeel van de missie,

– gezien het document getiteld “Implementation of UNSCRs on Women, Peace and 
Security in the context of CSDP missions and operations” (Uitvoering van resoluties 
van de Veiligheidsraad van de VN betreffende vrouwen, vrede en veiligheid in de 
context van GVDB-missies en -operaties), dat op 22 maart 2012 door de Raad werd 
goedgekeurd,

– gezien de bijgewerkte algemene gedragsnormen voor GVDB-missies en -operaties van 
22 januari 2018,

– gezien de gender- en gelijkekansenstrategie 2018-2023 van de EDEO van november 
2017,

– gezien het verslag van de EDEO van 10 november 2016 over de basisstudie over de 
integratie van mensenrechten en gender in het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid van de Europese Unie,

– gezien de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese 
Unie van de EDEO van juni 2016,

– gezien artikel 2, artikel 3, lid 5, en artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU),

– gezien artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid en het advies 
van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende 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; 
overwegende dat de EU moet bijdragen aan de totstandbrenging van een wereld waarin 
alle mensen, ongeacht hun gender, seksuele gerichtheid, ras en vaardigheid, vreedzaam 
kunnen samenleven, waarbij ze gelijke rechten genieten en dezelfde kansen krijgen om 

2 PB C 99 E van 3.4.2012, blz.56.
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zichzelf te ontplooien;

B. overwegende dat vooral vrouwen en meisjes het slachtoffer zijn van 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 een achteruitgang van de rechten van vrouwen en LHBTIQ+; 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 landen als Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico onlangs een kader 
hebben vastgesteld en ten uitvoer hebben gelegd om een meer feministisch buitenlands 
beleid te voeren; overwegende dat dit soort beleid bedoeld is om het bestaande 
machtsevenwicht in twijfel te trekken en interacties met andere landen en bewegingen 
zodanig vorm te geven dat in de eerste plaats prioriteit wordt gegeven aan 
gendergelijkheid en de bescherming en bevordering van de mensenrechten van vrouwen 
en andere traditioneel gemarginaliseerde groepen, dat in de tweede plaats wordt 
gestreefd naar het waarborgen van billijke toegang van deze groepen tot sociale, 
economische en politieke middelen en naar participatie van deze groepen op alle 
niveaus, dat in de derde plaats aanzienlijke middelen worden toegewezen ter 
verwezenlijking van die visie en dat door de toepassing van dit soort beleid wordt 
geprobeerd de door mannen gedomineerde machtsstructuren te doorbreken op alle 
invloedsniveaus, en tot slot, dat rekening wordt gehouden met de stem van vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijk middenveld; overwegende dat elk 
toekomstig buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU gericht moet zijn op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen;

D. overwegende dat Denemarken, Zwitserland en Noorwegen een buitenlands beleid 
voeren dat sterk gericht is op gendergelijkheid; overwegende dat Spanje, Luxemburg, 
Cyprus en Duitsland hun voornemen kenbaar hebben gemaakt om gendergelijkheid op 
te nemen in de prioriteiten van hun buitenlands beleid; overwegende dat de nieuwe 
Commissie gendergelijkheid heeft toegevoegd aan haar centrale prioriteiten voor alle 
beleidsterreinen;

E. overwegende dat uit de strategische aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid blijkt dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt wat de betrokkenheid van de 
EU bij de agenda inzake vrouwen, vrede en veiligheid betreft;

F. overwegende dat het GAP II een belangrijke stap vooruit was om gendergelijkheid te 
bevorderen in de externe betrekkingen van de EU, maar dat de uitvoering ervan nog 
steeds een aantal tekortkomingen vertoont, zoals een beperkt toepassingsgebied, het 
ontbreken van genderbudgettering, een gebrek aan inzet vanwege de EU-leiders en een 
gebrek aan institutionele architectuur en stimulansen om het personeel te motiveren en 
op passende wijze te ondersteunen;

G. overwegende dat in het GAP II het streefdoel is vastgesteld om in 2020 in 85 % van alle 
nieuwe EU-initiatieven genderacties te mainstreamen; overwegende dat er weliswaar 
vooruitgang is geboekt, maar dat het aspect gender in 2018 slechts in 55 à 68 % van de 
nieuwe programma’s was geïntegreerd;
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H. overwegende dat vrouwen nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de politiek, 
met name op het gebied van buitenlands beleid en internationale veiligheid; 
overwegende dat in de EU 6 vrouwen de functie van minister van Defensie bekleden, en 
dat slechts 3 van de 27 ministers van Buitenlandse Zaken vrouwen zijn;

I. overwegende dat binnen de EDEO het middenkader voor 75 % uit mannen bestaat en 
het hoger management voor 87 %; overwegende dat de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) zich ertoe heeft verbonden om voor het einde van zijn 
mandaat het streefdoel van 40 % vrouwen in leidinggevende functies te bereiken; 
overwegende dat zijn meest recente benoemingen een structuur hebben opgeleverd 
waarin alle adjunct-secretarissen-generaal van het mannelijke geslacht zijn;

J. overwegende dat er wereldwijd vooruitgang is geboekt met betrekking tot de 
verwezenlijking van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, maar dat er nog 
steeds grote tekortkomingen bestaan en dat de dreiging van achteruitgang aanwezig 
blijft; overwegende dat het aantal EU-acties op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in 2018 is afgenomen en dat van de wereldwijde 
acties van de diensten van de Commissie op het gebied van gendergelijkheid het 
kleinste aantal betrekking had op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;

K. overwegende dat de werkzaamheden van genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties van centraal belang zijn om het EU-beleid inzake gendergelijkheid en 
vrouwen, vrede en veiligheid om te zetten in analyses, planning, uitvoering en evaluatie, 
alsook om de integratie van een genderperspectief in dagelijkse taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties met tal van problemen worden geconfronteerd bij de uitvoering van hun 
taken;

L. overwegende dat slechts een derde van alle EU-delegaties zich in zijn werkzaamheden 
bezighoudt met de rechten van LHBTIQ+; overwegende dat de LHBTIQ+-richtsnoeren 
van de EU niet op uniforme wijze worden toegepast en dat de uitvoering ervan sterk 
afhangt van de kennis en de belangstelling van de leiding van de delegatie en niet van 
het volgen van een structurele benadering;

M. overwegende dat beperkte financiering en onderbezetting fundamentele belemmeringen 
vormen voor de uitvoering van EU-doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid; 
overwegende dat er evenmin sprake is van beleidscoherentie op het gebied van 
gendergelijkheid en dat er voorlopig geen uniform systeem bestaat dat ervoor zorgt dat 
gendermainstreaming in de EU-instellingen op identieke wijze wordt opgevat en 
uitgevoerd;

1. verzoekt de EU en haar lidstaten zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een geïntegreerde gendertransformatieve visie, 
waarin de noodzaak om ongelijke structuren en machtsverhoudingen aan te pakken 
centraal staat; benadrukt dat een dergelijk beleid moet stoelen op consistente 
genderanalyse en stelselmatige gendereffectbeoordelingen, en dat een betekenisvolle en 
gelijkwaardige rol op alle niveaus en in alle fasen van de besluitvorming moet worden 
gewaarborgd voor vrouwen en mensen met uiteenlopende achtergronden;
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2. is verheugd over het voorstel van de Commissie om een evaluatie te verrichten en in 
2020 met een voorstel te komen voor een nieuw EU-genderactieplan III; benadrukt dat 
dit document in de vorm van een mededeling moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen waarborgen; is ingenomen met het EU-actieplan 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid en dringt aan op een daadkrachtige uitvoering; 
toont zich verheugd over het besluit 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, met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, worden opgenomen in het actieplan;

3. dringt aan op verdere beleidscoherentie en -coördinatie bij de uitvoering van de diverse 
toezeggingen op het gebied van gendergelijkheid die zijn gedaan in het kader van het 
externe optreden van de EU; benadrukt dat de strategische aanpak van de EU moet 
worden gekoppeld aan en gesynchroniseerd met het nieuwe GAP III, en dringt erop aan 
dat het EU-actieplan inzake vrouwen, vrede en veiligheid van 2019 als afzonderlijk 
hoofdstuk wordt opgenomen in het GAP III;

Gendergelijkheid als een leidend beginsel van het externe optreden van de EU

4. roept de EDEO, de desbetreffende diensten van de Commissie en de lidstaten ertoe op 
om gendermainstreaming en een intersectioneel perspectief systematisch te integreren in 
het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU;

5. benadrukt dat blijvende inzet op de hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan programma’s waarin gendergelijkheid, met inbegrip 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, is aangemerkt als een 
hoofddoelstelling; dringt aan op verdere gerichte acties om gendergelijkheid te 
verwezenlijken; dringt voorts aan op een versterking van kwalitatieve analyses in het 
nieuwe plan en vraagt dat het plan meer wordt dan een “afvinkoefening” en beoordeelt 
wat de werkelijke impact van deze programma’s is op de bevordering van 
gendergelijkheid;

6. beveelt aan dat het GAP III vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, tijdgebonden 
succesindicatoren, waaronder een toekenning van verantwoordelijkheid aan 
verschillende actoren, en voor elk partnerland duidelijke doelstellingen omvat die 
samen met het partnerland en de maatschappelijke organisaties worden ontwikkeld;

7. dringt aan op specifieke voor gendergelijkheid gereserveerde financiering in het kader 
van de voorgestelde verordening betreffende het instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), alsook op een vermindering van 
de administratieve beperkingen om toegang tot financiering mogelijk te maken voor 
plaatselijke en kleine maatschappelijke organisaties; benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

Aandacht voor gender en diversiteit in de institutionele cultuur van de EU in de 
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hoofdkantoren en de delegaties

8. verzoekt de lidstaten om met betrekking tot gendergelijkheid een formele werkgroep 
van de Raad op te richten;

9. is ingenomen met de werkzaamheden van de hoofdadviseur inzake gender van de 
EDEO; betreurt echter de beperkte capaciteit op het vlak van personeel en middelen die 
aan deze functie is toegewezen en dringt erop aan dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de EDEO 
een organisatorische afdeling tot stand te brengen voor gendergelijkheid en de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid, en om in elk directoraat van de EDEO een 
voltijdse genderadviseur aan te stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
hoofdadviseur;

10. 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 dat de strategie wordt bijgewerkt door er concrete en bindende doelstellingen 
in op te nemen over de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende functies; beveelt 
als streefdoel aan om 50 % van de leidinggevende functies door vrouwen te laten 
invullen, onder meer als hoofd van een delegatie of hoofd van GVDB-missies en 
-operaties; betreurt bovendien dat er in de EU-instellingen geen andere streefdoelen op 
het gebied van diversiteit zijn en dat er geen sprake is van algemene diversiteit, met 
name wat ras, vaardigheid en etnische achtergrond betreft;

11. verzoekt de VV/HV ervoor te zorgen dat hoofden van EU-delegaties in het buitenland 
de formele verantwoordelijkheid krijgen om te waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de werkzaamheden van de delegatie en om hierover 
verslag uit te brengen; roept de VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen dat de EU-
delegaties over een voltijds contactpunt voor genderkwesties beschikken;

12. benadrukt dat de verwezenlijking van gendergelijkheid niet mogelijk is zonder 
genderresponsieve leiders; dringt in dit verband aan op verplichte opleiding inzake 
gendergelijkheid voor iedereen die in de EDEO een functie in het middenkader of het 
hoger management bekleedt en voor de hoofden/commandanten van GVDB-missies en 
-operaties;

Een prioriteit maken van de bescherming en bevordering van vrouwenrechten en de 
participatie van vrouwen

13. roept de EU en de lidstaten ertoe op alle internationale verbintenissen met betrekking tot 
de mondiale agenda inzake gendergelijkheid na te leven; roept hen er bovendien toe op 
partnerlanden aan te moedigen en te ondersteunen om de voorbehouden die zij hebben 
gemaakt met betrekking tot het CEDAW in te trekken, alsook om uitvoering te geven 
aan de verklaring en het actieprogramma van Peking die uit de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van 1995 zijn voortgekomen, onder meer door middel van 
wetgeving;

14. 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 om een 
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betere en doeltreffendere respons te kunnen bieden ter preventie van de specifieke 
situatie, bedreigingen en risicofactoren waar verdedigers van de mensenrechten van 
vrouwen mee te kampen hebben;

15. verzoekt de EU-delegaties de achteruitgang op het gebied van gendergelijkheid en 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te monitoren, evenals de tendens om 
het maatschappelijk middenveld steeds minder ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om maatschappelijke organisaties te beschermen; dringt er bij de 
Commissie, de EDEO, de lidstaten en de hoofden van de EU-delegaties op aan te 
zorgen voor politieke en financiële steun voor plaatselijke maatschappelijke 
organisaties, waaronder vrouwenorganisaties en mensenrechtenverdedigers, en vraagt 
om samenwerking en overleg met deze organisaties als standaardonderdeel op te nemen 
in hun werkzaamheden;

°

° °

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


