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Amendement 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat gendermainstreaming 
vanuit het oogpunt van buitenlandse 
betrekkingen zowel kwantitatief als 
kwalitatief moet worden bekeken en 
daardoor verder moet reiken dan alleen 
personeelsbezettingen en checklists, en 
bovendien oog moet hebben voor de 
manier waarop een genderperspectief 
actief kan bijdragen aan de doelmatigheid 
en het succes van EU-beleid en -missies;

Or. en

Amendement 2
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Raad om een Europese 
afgevaardigde voor de rechten van de 
vrouw aan te stellen die het streven van de 
EU om de rol van vrouwen in buitenlands 
en ontwikkelingsbeleid te versterken, 
kracht kan bijzetten;

Or. en

Amendement 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat, ondanks de 
doorbraak die is bereikt met de 
aanstelling van genderadviseurs bij 
operaties in het kader van het Europees 
veiligheids- en defensiebeleid, er nog 
steeds belangrijke hindernissen moeten 
worden genomen door het ontbreken van 
een concreet Europees genderbeleid, 
waarmee met name de veiligheidsaspecten 
worden aangepakt, en door een gebrekkig 
inzicht en bewustzijn inzake de 
genderproblematiek en/of onwil om het 
belang ervan in te zien, dan wel door een 
gebrekkige aandacht voor genderkwesties 
in de fase voor inzet;

Or. en

Amendement 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat verkrachting en 
seksueel geweld als oorlogswapen worden 
gebruikt; benadrukt dat deze als 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid moeten worden bestraft; 
verzoekt om meer 
ondersteuningsprogramma's voor 
slachtoffers;

Or. en
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Amendement 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verwelkomt de aanstelling van een 
genderadviseur voor bijna alle missies in 
het kader van het Europees veiligheids-
en defensiebeleid (EVDB), 
overeenkomstig de conclusies van de 
Raad van november 20061; maar 
onderstreept desalniettemin dat het gebrek 
aan begrotingslijnen voor 
genderactiviteiten bij de financiering van 
EVDB-missies het werk van de adviseurs 
kan ondermijnen; verzoekt vanuit dit 
oogpunt om de beschikbaarstelling van 
voldoende financiële middelen en fulltime 
personeel, en wijst erop dat de 
genderkwestie een rol moet spelen op alle 
leidinggevende niveaus, zowel in Brussel 
als in de operationele praktijk;

Or. en

Amendement 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat er al veel wordt gedaan 
om een genderspecifieke benadering te 
integreren in de veiligheids- en 
defensiecultuur van het EVDB, onder 
meer door het ontwikkelen van de 

                                               
1 CONCLUSIES van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen in document 14884/1/06 Rev1 van het 
secretariaat van de Raad van de Europese Unie over de bevordering van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming bij crisisbeheersing. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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kwantitatieve aspecten van 
gendermainstreaming in het EVDB 
(bijvoorbeeld via vragenlijsten, de 
ontwikkeling van checklists, de controle 
op het percentage mannen en vrouwen in 
EVDB-operaties); benadrukt echter dat er 
een conceptueel kwaliteitsraamwerk moet 
worden ontwikkeld om meer inzicht te 
verwerven in de sociaaleconomische 
context waarin EVDB-missies zich 
voltrekken (d.w.z. conflictgebieden) en 
genderspecifieke kwesties bij de 
implementatie van 
operaties/programma's;

Or. en

Amendement 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat er onder de zestien EU-
vertegenwoordigers en -afgevaardigden 
die zijn aangesteld door secretaris-
generaal/hoge vertegenwoordiger Javier 
Solana slechts twee vrouwen zitten; 
herinnert aan het streven van de Raad 
naar een betere genderbalans tijdens 
EVDB-operaties, ook op het niveau van 
hogere leidinggevende functies, en 
verzoekt de lidstaten om meer vrouwelijke 
kandidaten te benoemen voor komende 
GBVB/EVDB-functies, met name voor de 
posities van speciale vertegenwoordiger 
van de EU en hoofd van de missie;

Or. en
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Amendement 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt het belang van de 
lessen die kunnen worden getrokken uit 
eerdere EU-missies, waaruit blijkt dat het 
genderperspectief al tijdens de 
onderzoeksfase van een operatie moet 
worden geïntegreerd en op een duidelijke, 
concrete en praktische wijze moet worden 
voorgelegd; dat het personeel reeds tijdens 
de opleiding een gendertraining moet 
krijgen en dat genderkwesties aan de 
hand van specifieke criteria in een zo 
vroeg mogelijk stadium moeten worden 
ondervangen en besproken; benadrukt
verder het belang van een periodieke 
rapportage over genderkwesties, zodat 
tijdens missies de voortgang van de 
integratie van een genderperspectief kan 
worden bijgehouden en de gendersituatie 
in het operatiegebied kan worden 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 9
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is tevreden over het feit dat nationale en 
regionale strategiedocumenten en nationale 
indicatieve programma's systematisch naar 
de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de rechten van de vrouw verwijzen; wijst 
op de noodzaak in de programmering een 
alomvattende benadering op te nemen met 

4. is tevreden over het feit dat nationale en
regionale strategiedocumenten en nationale 
indicatieve programma's systematisch naar 
de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de rechten van de vrouw verwijzen; wijst 
op de noodzaak in de programmering een 
alomvattende benadering op te nemen met 
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betrekking tot de positie van vrouwen bij 
conflictpreventie en vredesopbouw en 
verzoekt de Commissie de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te integreren in 
deelgebieden van 
ontwikkelingssamenwerking, zoals justitie, 
bestuur, gezondheid en onderwijs;

betrekking tot de positie van vrouwen in 
conflictgebieden en vredesopbouw en 
verzoekt de Commissie de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te integreren in 
deelgebieden van 
ontwikkelingssamenwerking, zoals justitie, 
bestuur, gezondheid en onderwijs;

Or. ro

Amendement 10
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is tevreden over het feit dat nationale en 
regionale strategiedocumenten en nationale 
indicatieve programma's systematisch naar 
de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de rechten van de vrouw verwijzen; wijst 
op de noodzaak in de programmering een 
alomvattende benadering op te nemen met 
betrekking tot de positie van vrouwen bij 
conflictpreventie en vredesopbouw en 
verzoekt de Commissie de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te integreren in 
deelgebieden van 
ontwikkelingssamenwerking, zoals justitie, 
bestuur, gezondheid en onderwijs;

4. is tevreden over het feit dat nationale en 
regionale strategiedocumenten en nationale 
indicatieve programma's systematisch naar 
de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de rechten van de vrouw verwijzen; maar 
betreurt tegelijkertijd dat gender vaak als 
een transversale kwestie wordt 
beschouwd, waarvoor er geen specifieke 
acties, doelstellingen en tijdlijnen bestaan, 
noch middelen zijn toegewezen; wijst op 
de noodzaak in de programmering een 
alomvattende benadering op te nemen met 
betrekking tot de positie van vrouwen bij 
conflictpreventie en vredesopbouw en 
verzoekt de Commissie de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te integreren in 
deelgebieden van 
ontwikkelingssamenwerking, zoals justitie, 
bestuur, gezondheid en onderwijs;

Or. en
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Amendement 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is tevreden over het feit dat nationale en 
regionale strategiedocumenten en nationale 
indicatieve programma's systematisch naar 
de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de rechten van de vrouw verwijzen; wijst 
op de noodzaak in de programmering een 
alomvattende benadering op te nemen met 
betrekking tot de positie van vrouwen bij 
conflictpreventie en vredesopbouw en 
verzoekt de Commissie de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te integreren in 
deelgebieden van 
ontwikkelingssamenwerking, zoals justitie, 
bestuur, gezondheid en onderwijs;

4. is tevreden over het feit dat nationale en 
regionale strategiedocumenten en nationale 
indicatieve programma's systematisch naar 
de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
de rechten van de vrouw verwijzen; wijst 
op de noodzaak in de programmering een 
alomvattende benadering op te nemen met 
betrekking tot de positie van vrouwen bij 
conflictpreventie en vredesopbouw en 
verzoekt de Commissie de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te integreren in 
deelgebieden van 
ontwikkelingssamenwerking, zoals justitie, 
bestuur, gezondheid en onderwijs; dringt 
sterk aan op de opname van 
genderspecifieke activiteiten en 
doelstellingen in toekomstige strategieën;

Or. es

Amendement 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ervan overtuigd dat bij de 
planning van EVDB-missies rekening 
moet worden gehouden met plaatselijke 
vrouwenorganisaties en dat deze bij het 
vredesproces moeten worden betrokken 
om te profiteren van de specifieke 
bijdrage die vrouwen in dat opzicht 
kunnen leveren en aandacht te schenken 
aan de speciale gevolgen die vrouwen 
ondervinden als gevolg van 
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oorlogsgeweld;

Or. en

Amendement 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak voor een 
genderspecifieke benadering bij 
vredesprocessen, conflictpreventie en 
-oplossing, vredeshandhaving en herstel 
en wederopbouw na conflicten, en dat bij 
alle programma's ter plaatse rekening 
moet wordt gehouden met de rol van 
vrouwen;

Or. es

Amendement 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beklemtoont dat de huidige quota 
noodzakelijk zijn om een evenwichtige 
man/vrouw-verhouding te krijgen bij 
vredes- en veiligheidsmissies en de 
besluitvorming bij nationale en 
internationale wederopbouwprocessen en 
om de politieke aanwezigheid van 
vrouwen aan de onderhandelingstafel 
veilig te stellen; verzoekt een percentage 
van minimaal 40% aan te houden voor 
het aantal vrouwen dat betrokken is bij 
het gehele vredesproces, geldend voor alle 
werkzaamheden op het vlak van 
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bemiddeling, vredeshandhaving, 
vredesstichting, vredesopbouw en 
conflictpreventie, inclusief informatie- en 
observatietaken en 
vredesonderhandelingen;

Or. en

Amendement 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt het belang van een 
genderspecifieke benadering bij het 
nabuurschapsbeleid en de 
ontwikkelingssamenwerking om de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en 
de emancipatie van  vrouwen als 
belangrijk instrument te kunnen inzetten 
om mensenrechten te verbeteren en 
armoede te bestrijden;

Or. es

Amendement 16
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat alle 
financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse betrekkingen, uitbreiding en 
ontwikkelingsbeleid een algemene 
verwijzing bevatten naar de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de rechten van de 
vrouw, maar dat de financiële en personele 
middelen die daarvoor worden 

5. merkt op dat alle 
financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse betrekkingen, uitbreiding en 
ontwikkelingsbeleid een algemene 
verwijzing bevatten naar de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de rechten van de 
vrouw, maar dat de financiële en personele 
middelen die daarvoor worden 
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uitgetrokken niet toereikend lijken te zijn; 
verzoekt de Commissie op deze 
beleidsterreinen door te gaan met 
genderbudgettering en middelen te 
reserveren voor gendervraagstukken;

uitgetrokken niet toereikend lijken te zijn; 
verzoekt de Commissie op deze 
beleidsterreinen door te gaan met 
genderbudgettering en middelen te 
reserveren voor gendervraagstukken, 
binnen een redelijk tijdsbestek;

Or. ro

Amendement 17
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat alle 
financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse betrekkingen, uitbreiding en 
ontwikkelingsbeleid een algemene 
verwijzing bevatten naar de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de rechten van de 
vrouw, maar dat de financiële en personele 
middelen die daarvoor worden 
uitgetrokken niet toereikend lijken te zijn; 
verzoekt de Commissie op deze 
beleidsterreinen door te gaan met 
genderbudgettering en middelen te 
reserveren voor gendervraagstukken;

5. merkt op dat alle 
financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse betrekkingen, uitbreiding en 
ontwikkelingsbeleid een algemene 
verwijzing bevatten naar de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de rechten van de 
vrouw, maar dat de financiële en personele 
middelen die daarvoor worden 
uitgetrokken niet toereikend lijken te zijn; 
verzoekt de Commissie op deze 
beleidsterreinen door te gaan met 
genderbudgettering, middelen te reserveren 
voor gendervraagstukken en indicatoren 
en referentiecriteria te ontwikkelen met 
behulp waarvan de resultaten kunnen 
worden gemeten;

Or. en

Amendement 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat een doeltreffende 
gendermainstreaming de noodzaak met 
zich brengt van een uitgebreide 
coördinatie tussen donoren en actoren, 
alsmede verantwoordingsmechanismen en 
een groter aandeel van de nationale 
regeringen bij het ontwikkelingsproces; 
benadrukt in dit opzicht de meerwaarde 
van het EU/VN-partnerschap over 
gendergelijkheid voor ontwikkeling en 
vrede, en over gendergevoelig 
budgetteren; verwelkomt het initiatief 
voor een werkgroep over vrouwen, vrede 
en veiligheid zoals voorzien in de 
alomvattende benadering bij de 
tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 en 
1820 van de VN-Veiligheidsraad;

Or. en

Amendement 19
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt de gebrekkige investeringen 
in de gezondheidszorg voor meisjes en 
vrouwen en de gezondheidssector op basis 
van het ontwikkelingsbeleid van de 
Commissie; wijst erop dat uit het speciale 
verslag van de Europese Rekenkamer 
over Europese ontwikkelingshulp aan 
gezondheidsdiensten in Afrika (januari 
2009) blijkt dat de toegewezen middelen 
voor de gezondheidssector in de 
Afrikaanse landen bezuiden de Sahara, 
als percentage van de totale Europese 
ontwikkelingshulp in de gezondheidszorg 
niet meer zijn verhoogd sinds 2000; 
verzoekt de Commissie om de 
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investeringen in de zorgsector, en met 
name in MDG5 en seksuele en 
reproductieve gezondheid, substantieel te 
verhogen;

Or. en

Amendement 20
Ana Maria Gomes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is bezorgd over de wijze waarop de 
Commissie probeert te voldoen aan de 
vastgelegde toewijzing van 20% van de 
Europese hulp voor basisgezondheidszorg 
en onderwijs; benadrukt het belang van 
onderwijs aan meisjes en gendereducatie 
aan meisjes en jongens, en verzoekt 
derhalve om meer ondersteuning voor 
gendereducatie in Europese 
hulpprogramma's;

Or. en
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