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Amendement  1 

Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0163/2015 

Maria Noichl 

De EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 

2014/2152(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0163/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie voor de gelijkheid van 

vrouwen en mannen na 2015 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU) en artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad
1
, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst van Istanbul), 

– gezien het Europees Pact voor gendergelijkheid (2011-2020) dat in maart 2011 door de 

Raad is aangenomen
2
, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 september 2010 getiteld "Strategie 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491), 

A. overwegende dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een grondrecht is dat is 

verankerd in het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; overwegende dat de EU op dit vlak tot doel heeft 

gelijke kansen en behandeling te garanderen voor mannen en vrouwen en elke vorm van 

discriminatie op grond van geslacht te bestrijden; 

B. overwegende dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een belangrijke economische 

troef vormt om eerlijke en inclusieve economische groei te bevorderen; overwegende 

                                                 
1 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1. 
2 Bijlage bij de conclusies van de Raad van 7 maart 2011. 
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dat het verkleinen van de ongelijkheid op professioneel vlak een doelstelling vormt met 

het oog op zowel gelijke behandeling als de doeltreffendheid van de arbeidsmarkt; 

C. overwegende dat werkende vrouwen essentieel zijn voor de aanzwengeling van de 

groei, aangezien zij ervoor zorgen dat het gezinsinkomen toeneemt, wat dan weer tot 

meer consumptie, socialezekerheidsbijdragen en geïnde belastingen leidt en de 

economie nieuw leven inblaast;  

D. overwegende dat mannen en vrouwen over dezelfde keuzevrijheid moeten kunnen 

beschikken bij het nemen van beslissingen over de manier waarop zij hun loopbaan 

willen voortzetten en werk en privéleven willen combineren;  

E. overwegende dat een volledige convergentie van de arbeidsparticipatiecijfers zich 

volgens prognoses van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling zou vertalen in een stijging van het bbp per inwoner met 12,4 % tegen 

2030; 

F. overwegende dat traditionele stereotypen van vrouwen nog altijd van grote invloed zijn 

op de rolverdeling tussen vrouwen en mannen thuis, op het werk en in de samenleving 

in het algemeen; 

G. overwegende dat vrouwen in landelijke en afgelegen gebieden vaker het slachtoffer zijn 

van meervoudige discriminatie en genderstereotypen dan vrouwen in steden; 

overwegende dat deze vrouwen vooral in de landbouwsector betere toegang moeten 

krijgen tot gezondheidszorg, onderwijs en de arbeidsmarkt (inclusief als zelfstandige), 

zodat zij niet wegtrekken; 

H. overwegende dat de arbeidsparticipatie een belangrijke indicator is voor het meten van 

de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen; overwegende dat ook de kwaliteit van de 

werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden belangrijk zijn om deze ongelijkheid te 

meten; overwegende dat volgens Eurostat de algemene arbeidsparticipatie van vrouwen 

tussen 15 en 64 jaar in Europa in 2013 58,8 % bedroeg tegenover 69,4 % voor mannen 

tussen 15 en 64 jaar; 

I. overwegende dat 60 % van de studenten die tegenwoordig afstuderen aan de 

universiteit, vrouw zijn, maar dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in sectoren 

zoals wetenschap, ICT en onderzoek; 

J. overwegende dat veel vrouwen nooit actief zijn op of geregistreerd staan in de officiële 

arbeidsmarkt, wat tot specifieke financiële en juridische problemen leidt met betrekking 

tot sociale rechten en zekerheid; 

K. overwegende dat vrouwen slechts één derde van de zelfstandige ondernemers en van 

alle bedrijfsoprichters in de EU uitmaken; 

L. overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in bepaalde onderwijsrichtingen 

en in bepaalde sectoren met een bovengemiddelde groei; 

M. overwegende dat de toegang tot zorgdiensten voor ouderen en andere afhankelijke 
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personen van essentieel belang is voor het verwezenlijken van een gelijke participatie 

van vrouwen en mannen in arbeid, onderwijs en scholing en voor het tegengaan van 

stereotypen; 

N. overwegende dat er veelzijdige beleidsoplossingen nodig zijn om de re-integratie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen, inclusief acties voor een leven lang leren en 

ter bestrijding van onzekere arbeidsomstandigheden; 

O. overwegende dat het inkomen van vrouwen nog altijd lager is dan dat van mannen die 

hetzelfde werk verrichten en over dezelfde kwalificaties beschikken; overwegende dat 

het loonverschil in de EU in 2013 gemiddeld 16,4 % bedroeg; 

P. overwegende dat lagere lonen voor vrouwen onvermijdelijk tot lagere pensioenpremies 

leiden en bijgevolg ook tot lagere pensioenen; overwegende dat de loonverschillen en 

de daaruit voortvloeiende pensioenverschillen – ongeveer 39 % – tussen mannen en 

vrouwen nog altijd een van de belangrijkste oorzaken zijn van het feit dat er vrouwen 

zijn die in een later stadium van hun leven onder de armoedegrens terechtkomen; 

Q. overwegende dat geweld tegenover vrouwen, of dit nu van fysieke, seksuele of 

psychologische aard is, een belangrijk obstakel vormt voor de gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen en een schending van de grondrechten van vrouwen; 

R. overwegende dat uit studies over gendergerelateerd geweld blijkt dat naar schatting een 

vijfde tot een vierde van alle vrouwen in Europa ten minste eenmaal in hun volwassen 

leven te maken heeft gehad met fysiek geweld, dat meer dan een tiende het slachtoffer 

is geweest van seksueel geweld, en dat 12 tot 15 procent het slachtoffer is van huiselijk 

geweld, als gevolg waarvan in de EU elke dag zeven vrouwen sterven;  

S. overwegende dat er nog altijd maar weinig vrouwen zijn met een managementpositie in 

openbare instellingen en overwegende dat een grotere vertegenwoordiging van vrouwen 

in politieke topfuncties een essentiële voorwaarde vormt voor het functioneren van een 

democratische samenleving; 

T. overwegende dat is aangetoond dat een grotere aanwezigheid van vrouwen in 

economische topfuncties tot sterke organisatorische en financiële bedrijfsprestaties en 

betere besluitvorming leidt; 

U. overwegende dat in het actieprogramma dat is aangenomen op de in Caïro gehouden 

Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling een definitie wordt gegeven 

van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; 

V. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten onder de 

bevoegdheden van de lidstaten vallen; overwegende dat de EU niettemin kan bijdragen 

aan de bevordering van optimale werkwijzen in de lidstaten;  

W. overwegende dat de gelijke toegang van vrouwen tot gezondheidszorg, onder meer de 

seksuele en reproductieve gezondheidszorg, moet worden gegarandeerd, ongeacht hun 

economische en geografische situatie;  
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X. overwegende dat de EU en haar lidstaten er met hun externe optreden toe kunnen 

bijdragen dat vrouwen buiten de EU hun lot in eigen handen nemen; 

Y. overwegende dat in veel derde landen mannen en vrouwen volgens de wet niet dezelfde 

rechten hebben; 

Z. overwegende dat jaarlijks 14 miljoen meisjes gedwongen worden te huwen en 3 miljoen 

meisjes het slachtoffer worden van genitale verminking; 

A bis. overwegende dat de verzameling van statistische gegevens over de ongelijkheden 

tussen mannen en vrouwen prioritair is voor een coherente strategie tot bestrijding van 

de factoren die de verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de EU 

in de weg staan; 

1. vraagt de Commissie een strategie uit te werken voor de gelijkheid van mannen en 

vrouwen in de Europese Unie tussen 2015 en 2020 (‘de strategie’), die erop gericht is de 

situatie van alle vrouwen te verbeteren, ongeacht hun maatschappelijke, geografische en 

economische situatie; 

Onderwijs, opleiding en toegang tot de arbeidsmarkt  

2. wijst opnieuw op de noodzaak om discriminatie op grond van geslacht en obstakels 

voor de toegang tot de arbeidsmarkt weg te nemen, in het bijzonder door middel van 

verbeterde toegang tot onderwijs en opleiding, en stelt voor om de volgende acties in de 

strategie op te nemen: 

(i) aanmoedigen van de interesse van vrouwen en meisjes voor sectoren met een grotere 

economische toegevoegde waarde en een ondervertegenwoordiging van vrouwen, met 

name ICT en wetenschappelijke en technische sectoren, hen helpen deze sector binnen 

te komen en hen in staat stellen de bestaande glazen plafonds te doorbreken door hun in 

de loop van hun carrière aanvullende opleidingsmogelijkheden en mentorprogramma’s 

ter beschikking te stellen; 

(ii) aanmoedigen van vrouwelijk ondernemerschap in zowel stedelijke als landelijke 

gebieden, bevorderen van maatregelen en initiatieven om vrouwen die als zelfstandige 

aan de slag willen, bij te staan, advies te verlenen en op te leiden, vereenvoudigen van 

de toegang tot financiering, terugdringen van de administratieve rompslomp en van 

andere belemmeringen voor startende vrouwelijke ondernemers en door vrouwen 

geleide familiebedrijven; 

(iii) maatregelen nemen ter bevordering van een hogere werkgelegenheid onder vrouwen, 

zoals betaalbare zorg en kinderopvang en flexibele arbeidstijden en werklocaties, niet 

alleen in het kader van het overheidsbeleid maar ook door middel van stimulansen voor 

ondernemingen om dergelijke oplossingen aan te bieden; 

(iv) actie ondernemen om de bescherming van zwangere werkneemsters en werkende 

moeders te moderniseren en te verbeteren, vrouwen te helpen na een 

zwangerschapsverlof terug aan het werk te gaan, en werk en privéleven met elkaar te 

combineren; 
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Loon  

3. beschouwt de noodzakelijke garantie van gelijkheid inzake loon en uitkeringen als een 

belangrijke stap in de richting van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en stelt voor 

om de volgende acties in de strategie op te nemen: 

(i) ervoor zorgen dat het grondbeginsel van gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig 

werk voor zowel mannen als vrouwen wordt geëerbiedigd, en steun bieden aan de 

lidstaten en sociale partners voor het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en 

vrouwen door middel van overheidsbeleid en de uitwisseling van goede praktijken; 

(ii) passende maatregelen nemen om de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, die een 

rechtstreeks gevolg is van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, te verkleinen en de 

gevolgen van de pensioenstelsels voor vrouwen te evalueren, met bijzondere aandacht 

voor atypische en deeltijdcontracten; 

Geweld tegen vrouwen 

4. wijst opnieuw op de verwoestende impact van geweld tegenover vrouwen, dat de meest 

voorkomende schending van de mensenrechten binnen de EU vormt, en stelt voor om 

de volgende acties in de strategie op te nemen: 

(i) de ratificatie van het Verdrag van Istanbul inzake geweld tegen vrouwen stimuleren, 

met inachtneming van nationale grondwettelijke bepalingen, en de procedure starten 

voor de toetreding van de EU tot dit Verdrag; 

(ii) zorgen voor meer systematische opleidingen voor geschoold personeel dat zich ontfermt 

over vrouwen die het slachtoffer zijn van fysiek, seksueel of psychologisch geweld; 

(iii) 2017 uitroepen tot het jaar van de uitbanning van geweld tegen vrouwen en versterken 

van de maatregelen ter bevordering en ondersteuning van initiatieven inzake de 

preventie van geweld tegen vrouwen (onder meer door een beoordeling van de 

uitvoering van het slachtofferpakket), bewustmakingscampagnes, verzameling van 

gegevens en financiering voor ngo’s; 

Besluitvormingsproces 

5. onderstreept het onaanvaardbare onevenwicht in het besluitvormingsproces in zowel de 

overheids- als de privésector en stelt voor om de volgende acties in de strategie op te 

nemen: 

(i) acties bevorderen ter bestrijding van hardnekkige stereotypen door middel van 

bewustmakingscampagnes en ter verbetering van de manier waarop vrouwen in de 

media worden voorgesteld; 

(ii) acties bevorderen die bijdragen tot een groter aantal vrouwen met topfuncties bij 

nationale en plaatselijke overheidsinstellingen, in de politiek en binnen universiteiten en 

instellingen voor hoger onderwijs;  

(iii) acties bevorderen die bijdragen tot een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in 
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topfuncties in ondernemingen; 

Gezondheid 

6. beschouwt gezondheid als een bepalende factor voor de persoonlijke ontwikkeling van 

vrouwen en stelt voor de volgende acties in de strategie op te nemen: 

(i) meer aandacht besteden aan de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen en 

methoden hiervoor, alsook aan onderzoek ter verbetering van de vroegtijdige opsporing 

van ziekten die specifiek vrouwen treffen zoals bepaalde vormen van kanker (eierstok-, 

baarmoederhals- en borstkanker); 

(ii) de toegankelijkheid verbeteren van algemene gezondheidszorg voor vrouwen, in het 

bijzonder in afgelegen gebieden; 

Extern optreden 

7. vraagt de EU en haar lidstaten om in hun volledige externe optreden rekening te houden 

met de kwestie van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en stelt voor om de volgende 

acties in de strategie op te nemen: 

(i) verderzetten van de verbintenis van de EU om vrouwen te helpen hun lot in eigen 

handen te nemen door middel van ontwikkelingssteun en humanitaire hulpverlening in 

derde landen; 

(ii) partnerlanden er in alle onderdelen van partnerschapsovereenkomsten toe aanmoedigen 

de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten; 

(iii) een specifiek hoofdstuk over vrouwenrechten opnemen in het actieplan inzake 

mensenrechten van de Europese Dienst voor extern optreden, met bijzondere aandacht 

voor de genitale verminking van vrouwen en het onder dwang uithuwelijken van jonge 

meisjes;  

Algemene aanbevelingen 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de strategie conform hun respectieve 

bevoegdheidsgebieden uit te voeren en benadrukt daarbij het belang van de uitwisseling 

van goede praktijken, met name in gevallen waarin de lidstaten uitsluitend bevoegd zijn; 

9. verzoekt het Europees Instituut voor gendergelijkheid om door te gaan met het 

bijeenbrengen van naar geslacht uitgesplitste gegevens en scoreborden op alle 

beleidsterreinen; 

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

de regeringen van de lidstaten. 

Or. en 

 


