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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert aan het feit dat gendermainstreaming niet alleen verklaringen op hoog politiek 
niveau vereist, maar tevens de politieke wil van de EU-leiding en de regeringen van de 
lidstaten, prioriteitstelling van doelstellingen en het controleren van de bereikte
vooruitgang;

2. is verheugd over het feit dat in de herziene tekst van de Europese veiligheidsstrategie 
verwezen wordt naar resoluties 1325(2000), 1820(2008) en 1612(2005) van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en dat de Raad van de Europese Unie zijn 
goedkeuring gehecht heeft aan een alomvattende benadering van de uitvoering door de 
EU van resoluties 1325(2000) en 1820(2008) over vrouwen, vrede en veiligheid, alsmede 
de richtsnoeren inzake geweld tegen en uitbanning van discriminatie van vrouwen en 
meisjes;

3. verzoekt de Commissie om bij de partnerlanden en de lidstaten te blijven aandringen op 
de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van nationale actieplannen betreffende resolutie
1325(2000); benadrukt dat deze actieplannen over voldoende financiële middelen moeten 
kunnen beschikken en dat zij bewakings- en verantwoordingsmechanismen moeten 
omvatten, alsmede ijkpunten en tijdschema's om de voortgang te kunnen beoordelen;

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; 

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.
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