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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015
(2014/2152(INI))

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 het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM),

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1979 inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1949 inzake de afschaffing van 
mensenhandel en van de exploitatie van prostitutie van anderen,

– gezien de verklaring en het actieplatform van Beijing, die op 15 september 1995 zijn 
goedgekeurd op de vierde Wereldvrouwenconferentie, de latere slotdocumenten die zijn 
aangenomen op speciale bijeenkomsten van de Verenigde Naties Beijing+5 (2000), 
Beijing+10 (2005) en Beijing+15 (2010), en het slotdocument van de 
toetsingsconferentie Beijing+20,

– gezien Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 
juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in 
burgerlijke zaken1,

– gezien Verordening (EG) nr. 1567/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 15 
juli 2003 betreffende steun voor beleid en maatregelen op het gebied van reproductieve 
en seksuele gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden2,

– gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ3,

– gezien Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 

1 PB L 181 van 29.6.2013, blz. 4.
2 PB L 224 van 6.9.2003, blz. 1.
3 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.
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2011 betreffende het Europees beschermingsbevel1,

– 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 Raad2,

– gezien Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de 
Raad3, 

– gezien Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door 
BusinessEurope, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene 
raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG4,

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)5,

– gezien Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid 
en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de 
bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, 
van Richtlijn 89/391/EEG)6,

– gezien Richtlijn 2004/113/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten en het daarmee verband houdende arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 1 maart 2011 in zaak C-236/09 (Test-Achats)7,

– 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 

1 PB L 338 van 21.12.2011, blz. 2.

2 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1.

3 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.

4 PB L 68 van 18.3.2010, blz. 13.

5 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.

6 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.

7 PB C 130 van 30.4.2011, blz. 4.
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Europese Raad is aangenomen1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2010 getiteld "Een grotere inzet 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Een Vrouwenhandvest" 
(COM(2010)0078),

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 september 2010 getiteld "Strategie 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld: "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 september 2011 getiteld 
"Ondersteuning van groei en werkgelegenheid - een agenda voor de modernisering van 
de Europese hogeronderwijssystemen" (COM(2011)0567),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 16 september 2013 
"Tussentijdse herziening van de strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-
2015" (SWD(2013)0339),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 8 maart 2010 getiteld 
"EU-actieplan inzake gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de 
ontwikkeling 2010-2015" (SWD(2010)0265),

– gezien de conclusies van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en 
Consumentenaangelegenheden van 19-20 juni 2014,

– gezien de in 2014 gepubliceerde studie van beleidsondersteunende afdeling C van het 
Europees Parlement getiteld "Study on the Evaluation of the Strategy for Equality 
between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the 
Beijing Platform for Action",

– gezien het in maart 2014 gepubliceerde verslag van het Bureau van de Unie voor de 
grondrechten (FRA) getiteld "Geweld tegen vrouwen - een EU-breed onderzoek. 
Belangrijkste resultaten",

– gezien het in oktober 2014 gepubliceerde verslag van het Bureau van de Unie voor de 
grondrechten (FRA) getiteld "Discrimination against and living conditions of Roma 
women in 11 EU Member States",

– gezien het in december 2014 gepubliceerde verslag van het Bureau van de Unie voor de 
grondrechten (FRA) getiteld "Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU 
LGBT survey data",

– gezien zijn resoluties van 15 juni 1995 over de vierde Wereldvrouwenconferentie te 

1 Bijlage bij de conclusies van de Raad van 7 maart 2011.
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Peking – Gelijke rechten, ontwikkeling en vrede1, van 10 maart 2005 over de follow-up 
van de vierde Wereldvrouwenconferentie – Het actieplatform Peking+102, en van 25 
februari 2010 over Peking+15 – het VN-actieprogramma voor gendergelijkheid3,

– gezien zijn resoluties van 10 februari 2010 over gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
in de Europese Unie – 20094, van 8 februari 2011 over gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de Europese Unie – 20105, van 13 maart 2012 over gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen in de Europese Unie – 20116 en van 10 maart 2015 over 
vooruitgang op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Europese 
Unie in 20137,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 over de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid8,

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over de uitbanning van genderstereotypen in de 
EU9,

– gezien zijn resoluties van 17 juni 2010 over de genderaspecten van de economische 
neergang en de financiële crisis10 en van 12 maart 2013 over de gevolgen van de 
economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw11,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over de 57ste zitting van de VN-Commissie 
inzake de positie van de vrouw: Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes12,

– gezien zijn resolutie van 24 mei 2012 met aanbevelingen aan de Commissie over de 

1 PB C 166 van 3.7.1995, blz. 92.

2 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 247.

3 PB C 348 E van 21.12.2010, blz. 11.

4 PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 35.

5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0085.

6 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0069.

7 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0050.

8 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0375.

9 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0074.

10 PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 79.

11 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0073.

12 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0045.
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toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid1 ,

– gezien zijn resolutie van 20 november 2013 over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij 
niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen2 ,

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 met aanbevelingen aan de Commissie over de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen3 ,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2014 over het Europees semester voor economische 
beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 20144 ,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0163/2015),

A. overwegende dat het recht op gelijke behandeling een in de Verdragen van de Europese 
Unie erkend grondrecht is dat diep in de Europese samenleving verankerd is en voor de 
verdere ontwikkeling van die samenleving onontbeerlijk is en dat in de wetgeving, de 
praktijk, de rechtspraak en het echte leven moet gelden;

B. overwegende dat de EU in het verleden belangrijke maatregelen heeft getroffen om de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid te versterken, maar dat beleidsmaatregelen en 
hervormingen ten gunste van gendergelijkheid op EU-niveau het afgelopen decennium 
vertraging hebben opgelopen; overwegende dat de strategie van de Commissie tot 
dusverre te zwak was en er niet toe heeft geleid dat er voldoende maatregelen ter 
bevordering van gendergelijkheid zijn getroffen; overwegende dat een nieuwe strategie 
een nieuwe impuls moet geven en concrete maatregelen moet opleveren ter versterking 
van de rechten van de vrouw en ter bevordering van gendergelijkheid;

C. overwegende dat met de bestaande strategie van de Commissie wel enkele 
doelstellingen zijn verwezenlijkt, maar geen volledige gendergelijkheid is bereikt, dat 
het daarin vaak heeft ontbroken aan verwijzingen naar het samenspel van verschillende 
vormen van discriminatie, nauwkeurig omschreven doelen en doeltreffende 
evaluatiemaatregelen en dat gendermainstreaming nog steeds slechts in beperkte mate 
plaatsvindt;

D. overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen een fundamentele waarde van de 

1  Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0225.

2  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0488. 

3  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0126.

4  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0128.
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EU is die in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten wordt erkend, en dat 
de EU zich specifiek tot taak heeft gesteld hieraan in al haar activiteiten een plaats toe te 
kennen; overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen als strategische 
doelstelling van essentieel belang is met het oog op de verwezenlijking van de algemene 
doelen van de EU, zoals de nagestreefde arbeidsparticipatie in de Europa 2020-strategie, 
en een belangrijke economische troef is om eerlijke en inclusieve economische groei te 
bevorderen; overwegende dat het verkleinen van de ongelijkheid in het beroep niet 
alleen tot doel heeft om gelijke behandeling te verwezenlijken, maar ook om de 
doeltreffendheid van en de doorstroming op de arbeidsmarkt te verbeteren;

E. overwegende dat de kloof tussen de Roma en de reguliere samenleving op het gebied 
van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en discriminatie groot blijft, terwijl 
de situatie van de Roma-vrouwen in de EU nog slechter is als gevolg van meervoudige 
discriminatie op grond van etnische herkomst en geslacht;

F. overwegende dat Europa zijn economische en politieke positie alleen zal kunnen 
versterken en de gevolgen van de demografische veranderingen alleen zal kunnen 
worden opvangen door het talent en het potentieel van alle vrouwen en mannen te 
benutten;

G. overwegende dat we niet mogen blijven steken in ouderwetse, uit 
duurzaamheidsoogpunt niet meer te handhaven economische modellen die gebaseerd 
zijn op een arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen die inmiddels is achterhaald 
doordat vrouwen ook deel zijn gaan uitmaken van de arbeidsmarkt; overwegende dat we 
behoefte hebben aan een nieuw, maatschappelijk duurzaam model dat gebaseerd is op 
kennis en innovatie en dat het gehele scala aan vrouwelijke vaardigheden in de 
economie integreert, o.a. door vraagtekens te plaatsen bij bepaalde door de industrie 
gestelde normen alsmede de factoren waardoor mannen en vrouwen in verschillende 
beroepen terechtkomen, dat het evenwicht in de taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen in het openbare en het privéleven herstelt en voor beide geslachten voor een 
goede balans tussen werk en privéleven zorgt;

H. overwegende dat het verbeteren van de toegang tot betaalbare en kwalitatief goede 
kinderopvang en zorgdiensten voor ouderen en andere afhankelijke personen van 
essentieel belang is voor het verwezenlijken van een gelijke participatie van vrouwen en 
mannen in arbeid, onderwijs en scholing;

I. overwegende dat het actieplatform van Beijing dit jaar 20 jaar oud wordt en dat de in 
dat verband geformuleerde doelstellingen alsmede de volledige uitvoering ervan 
actueler zijn dan ooit;

J. overwegende dat geweld tegen vrouwen, ongeacht of het van fysieke, seksuele of 
psychologisch aard is, een belangrijk obstakel vormt voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, en nog steeds de meest wijdverbreide schending van de mensenrechten is, die 
voorkomt in alle lagen van de bevolking, maar waarvan het minst aangifte wordt 
gedaan; overwegende dat ondanks de getroffen tegenmaatregelen volgens de FRA-
enquête van maart 2014 55 % van de vrouwen in de loop van hun leven te maken krijgt 
met een of meer vormen van seksuele intimidatie en 33 % van de vrouwen na hun 15e 
te maken krijgt met lichamelijk en/of seksueel geweld; overwegende dat een leven 
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zonder geweld een voorwaarde is voor volledige maatschappelijke participatie en dat er 
krachtige maatregelen moeten worden ingevoerd ter bestrijding van geweld tegen 
vrouwen;

K. overwegende dat gedwongen prostitutie een vorm van geweld is die met name de meest 
kwetsbaren treft, voornamelijk plaatsvindt in samenhang met georganiseerde 
misdaadnetwerken en mensenhandel en een obstakel is voor gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen;

L. overwegende dat vrouwen als gevolg van traditionele structuren en verkeerde fiscale 
prikkels veroordeeld worden tot de status van persoon met bijkomende inkomsten, 
hetgeen tot uiting komt in zowel de verticale als de horizontale segregatie van de 
arbeidsmarkt, carrièreonderbrekingen en ongelijke beloning van vrouwen en mannen, 
en dat voorts onbetaalde zorg (voor kinderen), verpleging van ouderen en andere 
afhankelijke personen en huishoudelijk werk aanzienlijk vaker door vrouwen worden 
verricht, waardoor zij minder tijd hebben om betaald werk te doen, wat weer tot een 
veel lager pensioen leidt; dat er daarom nog steeds concrete maatregelen nodig zijn om 
het combineren van beroep en gezin gemakkelijker te maken, o.a. om de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie te kunnen halen, waarbij vooral mannen een grotere rol 
moeten gaan spelen;

M. overwegende dat de arbeidsparticipatie onder vrouwen 63 % is en uitgedrukt in 
voltijdsequivalenten 53,5 %1; overwegende dat de genderspecifieke loonkloof 16,4 % 
bedraagt en de genderspecifieke pensioenkloof gemiddeld 39 %; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen niet altijd wordt omgezet in invloed doordat functies 
met macht en beslisbevoegdheid overwegend door mannen worden bekleed, hetgeen 
vrouwen beperkt in hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen en een gebrek aan 
democratische legitimiteit van de besluitvorming met zich meebrengt, aangezien 
vrouwen de helft van de bevolking uitmaken; overwegende dat bevordering van 
gendergelijkheid meer inhoudt dan een verbod op discriminatie op grond van geslacht 
en dat positieve acties gericht op vrouwen van essentieel belang zijn gebleken voor de 
volledige integratie van vrouwen in de arbeidsmarkt, in het politieke en economische 
besluitvormingsproces en in de samenleving in het algemeen; overwegende dat de 
uitsluiting van vrouwen van functies met macht en beslisbevoegdheid een nadelig effect 
heeft op hun vermogen om invloed uit te oefenen niet alleen op hun eigen ontwikkeling 
en emancipatie, maar ook op de ontwikkeling van de samenleving;

N. overwegende dat genderquota en om-en-omlijsten bij de politieke besluitvorming het 
doeltreffendst zĳn gebleken bij het aanpakken van discriminatie en genderspecifieke 
machtsongelijkheid alsook het verbeteren van de democratische vertegenwoordiging in 
politieke besluitvormingsorganen;

O. overwegende dat het niet bevorderen van beleidsmaatregelen om werk, gezin en 
privéleven beter te combineren, het onvoldoende bevorderen van flexibele werkuren, 
met name onder mannen, en het geringe aantal mannen dat gebruikmaakt van ouder- en 

1 Verslag van de Commissie over vooruitgang op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
2012 (SWD(2013)0171), blz. 8.



PE549.092v02-00 10/40 RR\1061540NL.doc

NL

vaderschapsverlof belangrijke obstakels vormen voor de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen en de gelijke verdeling van verzorgende en 
huishoudelijke taken.

P. overwegende dat het gezicht van de armoede in Europa onevenredig vrouwelijk is, en 
dat in het bijzonder alleenstaande moeders, vrouwen met een handicap, jonge vrouwen, 
oudere vrouwen, migrantenvrouwen en vrouwen uit etnische minderheden te lijden 
hebben onder armoede en maatschappelijke uitsluiting, hetgeen nog wordt versterkt 
door de economische crisis en specifieke bezuinigingsmaatregelen - wat geen 
rechtvaardiging mag zijn om minder voor gelijkheid te doen -, onzeker werk, 
deeltijdwerk, lage lonen en pensioenen, een moeilijke toegang tot sociale en 
basisgezondheidsdiensten en het schrappen van banen, vooral bij de overheid en bij 
voorzieningen op het gebied van verpleging en opvang, waardoor het 
gendergelijkheidsperspectief nog belangrijker wordt;

Q. overwegende dat vrouwen in plattelandsgebieden vaker het slachtoffer worden van 
meervoudige discriminatie en genderstereotypen dan vrouwen in steden; overwegende 
dat de werkgelegenheidsgraad van deze vrouwen veel lager ligt dan die van vrouwen in 
steden; overwegende dat de plattelandsgebieden onder het gebrek aan vacatures van 
goede kwaliteit te lijden hebben; overwegende bovendien dat een groot aantal vrouwen 
nooit actief is op de officiële arbeidsmarkt en daardoor noch als werkloos staat 
geregistreerd, noch in de werkloosheidsstatistieken wordt opgenomen, hetgeen zorgt 
voor financiële en juridische problemen met betrekking tot het recht op moederschaps- 
en ziekteverlof, de opbouw van pensioenrechten en de toegang tot sociale zekerheid, 
alsook voor problemen bij echtscheiding;

R. overwegende dat de traditionele rollen van man en vrouw en stereotypen nog steeds van 
grote invloed zijn op de taakverdeling tussen vrouwen en mannen in het huishouden, het 
onderwijs, de loopbaanontwikkeling, het werk en de samenleving in het algemeen;

S. overwegende dat genderstereotypen en traditionele structuren zich negatief uitwerken 
op de gezondheid en op de algemene toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg met de bijbehorende rechten, wat fundamentele mensenrechten zijn 
die daarom nooit mogen worden beperkt; overwegende dat zeggenschap over het eigen 
lichaam en zelfbeschikking basisvoorwaarden zijn voor de gelijkheid van alle mensen;

T. overwegende dat mondiaal een op de zes stellen te maken heeft met een vorm van 
onvruchtbaarheid; overwegende dat de Commissie een nieuwe vergelijkende analyse 
van de voortplanting onder medische begeleiding in de EU dient te publiceren, 
aangezien het onderzoek van 2008 (SANCO/2008/C6/051), waaruit bleek dat er sprake 
was van een aanzienlijke ongelijkheid op het gebied van de toegang tot 
vruchtbaarheidsbehandelingen, verouderd is;

U. overwegende dat er nog steeds onderwijsinstellingen bestaan waar meisjes en jongens 
van elkaar gescheiden worden, en dat lesmateriaal vaak stereotypen bevat die bijdragen 
tot de instandhouding van de traditioneel aan meisjes en jongens toegeschreven rollen, 
wat een negatief effect heeft op hun keuzemogelijkheden; overwegende dat deze 
rolpatronen vooral door het beeld dat van de vrouw wordt geschetst in de media, de 
informatie op internet en de reclame nog worden versterkt;



RR\1061540NL.doc 11/40 PE549.092v02-00

NL

V. overwegende dat transgenders in de hele EU vandaag de dag vaak het slachtoffer zijn 
van discriminatie, intimidatie en geweld vanwege hun genderidentiteit of 
genderexpressie;

W. overwegende dat de EU een zekere verantwoordelijkheid draagt en een 
voorbeeldfunctie heeft met betrekking tot gendergelijkheid en vrouwenrechten, die een 
kernpunt van haar externe optreden moeten worden; overwegende dat gendergelijkheid, 
de bestrijding van op gender gebaseerd geweld en empowerment van vrouwen 
noodzakelijk zijn met het oog op de verwezenlijking van de internationale 
ontwikkelingsdoelstellingen en om de EU een succesvol beleid te laten voeren op het 
gebied van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en internationale handel; 
overwegende dat vrouwen niet alleen kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van energie-, 
milieu- en klimaatverandering, maar ook doeltreffend meewerken aan bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën, en zich sterk inzetten voor een billijk en duurzaam groeimodel;

X. overwegende dat de institutionele mechanismen noodzakelijk zijn als basis voor het 
realiseren van gendergelijkheid; overwegende dat voorts gendergelijkheid - samen met 
de concepten gendermainstreaming, genderbudgettering en gendereffectbeoordeling - 
moet worden behandeld als belangrijk horizontaal aspect van alle beleidsterreinen in de 
EU en haar lidstaten;

Y. overwegende dat het gebruik van genderspecifieke gegevens een essentieel instrument 
is om reële vooruitgang te kunnen boeken en de bereikte resultaten effectief te kunnen 
beoordelen;

Z. overwegende dat in een aantal lidstaten tegen gendergelijkheid gerichte bewegingen de 
afgelopen jaren in de publieke opinie terrein hebben gewonnen en proberen traditionele 
genderrollen te versterken en zich verzetten tegen bestaande verworvenheden op het 
gebied van gendergelijkheid;

Aa. overwegende dat de bestaande problematiek en de opgedane ervaring aantonen dat het 
gebrek aan beleidsmatige samenhang tussen de verschillende domeinen de 
verwezenlijking van gendergelijkheid in het verleden in de weg heeft gestaan en dat er 
behoefte is aan een behoorlijke financiering en een betere coördinatie, verspreiding en 
bevordering van de rechten van de vrouw, rekening houdend met verschillende 
realiteiten;
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Algemene aanbevelingen

1. verzoekt de Commissie, uitgaande van de prioritaire gebieden van de vorige strategie, 
een nieuwe aparte strategie voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in Europa 
uit te stippelen en goed te keuren, teneinde gelijke kansen te creëren, een eind te maken 
aan alle vormen van discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, op het gebied van 
salarissen en pensioenen, de besluitvorming, toegang tot goederen en diensten, het 
combineren van gezin en werk, evenals aan alle vormen van geweld tegen vrouwen, en 
discriminerende structuren en praktijken op grond van geslacht op te heffen; 
onderstreept dat in de nieuwe strategie voor de rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid terdege rekening moet gehouden met de vele en elkaar overlappende 
vormen van discriminatie, zoals vermeld in artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten, die gemeenschappelijke onderliggende elementen hebben, maar vrouwen 
op een andere manier treffen, en concrete maatregelen moeten worden ontwikkeld ter 
versterking van de rechten van verschillende groepen vrouwen, waaronder vrouwen met 
een handicap, vrouwen die tot minderheden behoren of van migrantenafkomst zijn, 
Romavrouwen, oudere vrouwen, alleenstaande moeders en LGBTI;

2. verzoekt de Commissie ook maatregelen te ontwikkelen om in het kader van een 
bredere antidiscriminatiestrategie een einde te maken aan alle discriminatie van 
vrouwen in hun diversiteit, en een aparte, op LGBTI toegesneden routekaart op te 
stellen; dringt er in dit verband bij de Raad op aan om zo spoedig mogelijk tot een 
gemeenschappelijk standpunt te komen over het voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid, 
dat sinds de aanneming door het Parlement in april 209 wordt geblokkeerd;

3. betreurt het dat de strategie voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen 2010-2015 niet 
specifiek ingaat op de kwestie van mensen met een handicap, ondanks het feit dat 
vrouwen met een handicap vaak sterker worden benadeeld dan mannen met een 
handicap en dat zij vaker geconfronteerd worden met armoede en maatschappelijke 
uitsluiting; dringt er daarom bij de Commissie op aan aandacht te besteden aan de 
behoeften van vrouwen met een handicap, opdat zij in sterkere mate kunnen 
participeren in het arbeidsproces; betreurt het in die zin ook dat in de Europese Strategie 
inzake handicaps 2010-2020 geen geïntegreerde gendergebaseerde benadering of een 
apart hoofdstuk over genderspecifieke beleidsmaatregelen voor mensen met een 
handicap is opgenomen;

4. verzoekt de Commissie het maatschappelijk middenveld en de sociale partners op 
gestructureerde wijze te betrekken bij de ontwikkeling en permanente evaluatie van de 
strategie;

5 verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de collectieve onderhandelingen in de 
publieke en de privésector worden versterkt en volledig worden geëerbiedigd, aangezien 
zij een onmisbaar instrument vormen voor de regeling van de arbeidsverhoudingen, de 
bestrijding van loondiscriminatie en de bevordering van gelijkheid;

6. verzoekt de Commissie bij de evaluatie van de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG 
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houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, rekening te houden met 
gevallen van discriminatie.

7. verzoekt de Commissie duidelijk te maken welke rol zij wil dat de EU in de wereld en 
in de samenwerking met de lidstaten, met inbegrip van hun bevoegde autoriteiten, speelt 
als het gaat om de bevordering van gendergelijkheid, zowel binnen als buiten de 
grenzen van de Unie, en deze doelen na te streven zowel door toepassing van het 
beginsel van gendermainstreaming op alle terreinen als door middel van afzonderlijke, 
gerichte en concrete maatregelen; benadrukt dat het genderperspectief en de bestrijding 
van gendergeweld moeten worden geïntegreerd in het buitenlands beleid, het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en het handelsbeleid van de Europese Unie en dat 
daarvoor de nodige financiële instrumenten en personele middelen moeten worden 
uitgetrokken;

8. betreurt eens te meer dat in de Europa 2020-strategie het genderperspectief niet naar 
tevredenheid is opgenomen, en verzoekt de Commissie en de Raad daarom ervoor te 
zorgen dat gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle programma's, acties en 
initiatieven die in het kader van deze strategie worden ondernomen, een specifieke 
paragraaf over gendergelijkheid in de strategie op te nemen, de doelstellingen van de 
toekomstige strategie te beschouwen als een onderdeel van het Europese semester en 
een genderperspectief toe te voegen aan de landenspecifieke aanbevelingen en de 
jaarlijkse groeianalyse;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten om op alle beleidsterreinen en op alle 
bestuursniveaus betrouwbare, naar geslacht uitgesplitste gegevens en indicatoren voor 
gendergelijkheid te verzamelen, te analyseren en te publiceren, daarbij voortbordurend 
op het werk van het Europees Instituut voor gendergelijkheid en het Bureau van de 
Europese Unie voor grondrechten, om het ontwerp en de toepassing van de strategieën 
voor gendergelijkheid in de EU en de lidstaten te kunnen analyseren, deze strategieën te 
actualiseren en de integratie van de genderdimensie op alle relevante communautaire en 
nationale beleidsterreinen te evalueren en, waar mogelijk, de gegevens verder uit te 
splitsen naar ras of etnische herkomst, godsdienst of overtuiging, en handicap, zodat een 
intersectionele analyse voor alle beleidsterreinen mogelijk wordt en op die manier de 
meervoudige discriminatie die bepaalde groepen vrouwen ondervinden wordt 
gedocumenteerd; moedigt de Commissie en de lidstaten aan om het initiatief te nemen 
tot genderspecifieke effectbeoordelingen van het beleid van de lidstaten, met name 
wanneer er hervormingen van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel worden 
voorgesteld ;

10. verzoekt de Commissie de strategie in de vorm van een concreet actieplan te gieten, 
waarbij de verantwoordelijke belanghebbenden duidelijk worden benoemd en met name 
rekening dient te worden gehouden met onderstaande specifieke suggesties met 
betrekking tot geweld tegen vrouwen, werk en tijd, vrouwen in functies met macht en 
beslisbevoegdheid, financiële middelen, gezondheid, kennis, onderwijs en media, 
globale visie alsmede institutionele mechanismen en gendermainstreaming; wijst 
nadrukkelijk op de noodzaak om zo nodig en met volledige inachtneming van de 
bevoegdheden van de EU wetgevingsvoorstellen te doen ter versterking van het 
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rechtskader voor gendergelijkheid;

Geweld tegen vrouwen en seksueel geweld

11. verzoekt de Commissie, zoals reeds eerder in zijn resolutie van 25 februari 2014 met 
aanbevelingen voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, een wetgevingsvoorstel 
in te dienen dat zowel een coherent systeem voor de vergaring van statistische gegevens 
als een sterker optreden van de lidstaten bij de preventie en vervolging van geweld 
tegen vrouwen en meisjes alsmede seksueel geweld garandeert en een laagdrempelige 
toegang tot de rechter mogelijk maakt;

12. verzoekt de Commissie om in de toekomstige strategie een definitie van gendergeweld 
op te nemen die aansluit bij de bepalingen van Richtlijn 2012/29/EU, en zo snel 
mogelijk te komen met een integrale strategie inzake geweld tegen vrouwen en meisjes 
en gendergeweld, met een bindende wetgevingshandeling; verzoekt de Raad om de 
passerelle-clausule toe te passen en een unaniem besluit te nemen waarmee 
gendergeweld wordt toegevoegd aan de vormen van criminaliteit die zijn vastgelegd in 
artikel 83, lid 1, VWEU;

13. verzoekt de Commissie om de mogelijkheid van toetreding van de EU tot het Verdrag 
van Istanbul te onderzoeken en zo spoedig mogelijk aan die procedure te beginnen, en 
voorts met behulp van de nieuwe strategie de ratificatie van het Verdrag van Istanbul 
door de lidstaten te stimuleren en zich actief in te zetten voor de bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en meisjes; verzoekt de lidstaten om het Verdrag van Istanbul zo spoedig 
mogelijk te ondertekenen en te ratificeren;

14. verzoekt de Commissie opnieuw om 2016 uit te roepen tot Europees Jaar van de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes en tijdens dat jaar prioriteit te geven 
aan het opstellen van vergaande, slagvaardige strategieën om een aanzienlijke 
vermindering van het geweld tegen vrouwen en meisjes te bereiken;

15. verzoekt de EU de lidstaten te steunen bij het uitwerken van campagnes en strategieën 
tegen het dagelijkse lastigvallen van vrouwen in de openbare ruimte en daarbij de beste 
praktijken aan de lidstaten door te geven;

16. acht het dringend noodzakelijk dat er in 2015 en ook daarna wordt toegezien op de 
omzetting en uitvoering van de richtlijn inzake minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, van de 
verordening betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in 
burgerlijke zaken en van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel;

17. verzoekt de Commissie in de strategie plaats in te ruimen voor "zero tolerance"-
campagnes en de lidstaten te helpen om de bevolking sterker bewust te maken van het 
probleem van geweld tegen vrouwen en jaarlijkse voorlichtingscampagnes aan te 
moedigen over de oorzaken van geweld en misbruik en over preventie, toegang tot de 
rechter en steun voor slachtoffers; onderstreept hoe belangrijk het is om de gehele 
samenleving, en in het bijzonder mannen en jongens, een concretere rol te geven bij de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen; verzoekt de Commissie bovendien om een 
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vervolg te geven aan haar initiatieven ter bestrijding van genitale verminking bij 
vrouwen;

18. onderstreept dat een doeltreffende bestrijding van geweld tegen vrouwen en van de 
straffeloosheid van dit geweld vraagt om een gedragswijziging in de samenleving ten 
opzichte van vrouwen en meisjes, omdat vrouwen al te vaak in een ondergeschikte rol 
worden voorgesteld en geweld tegen vrouwen te vaak wordt getolereerd of geringschat; 
dringt er bij de Commissie op aan om de lidstaten te steunen bij maatregelen ter 
voorkoming en bestrijding van geweld in al zijn vormen en van de diepgewortelde 
oorzaken van geweld en ter bescherming van misbruikte vrouwen, en specifieke 
maatregelen te nemen ten aanzien van de verschillende aspecten, waaronder meer steun 
aan opvanghuizen voor vrouwen en organisaties die vrouwen ondersteunen die het 
slachtoffer zijn van gendergeweld, en preventieve maatregelen zoals bestrijding, van 
kinds af aan, van genderstereotypen en discriminerende sociaalculturele attitudes, 
alsmede bestraffing van de daders;

19. merkt op dat de feminisering van de armoede kan leiden tot een toename van 
vrouwenhandel, seksuele uitbuiting en gedwongen prostitutie, en daarmee tot een 
grotere financiële afhankelijkheid van vrouwen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
een analyse te maken van de redenen van vrouwen om de prostitutie in te gaan en van 
manieren om de vraag te ontmoedigen; benadrukt het belang van programma's voor de 
uittreding uit de prostitutie;

20. wijst op het belang van een systematische opleiding van geschoold personeel dat zich 
moet ontfermen over vrouwen die het slachtoffer zijn van fysiek, seksueel of 
psychologisch geweld; acht deze opleiding onmisbaar voor eerstelijns en tweedelijns 
hulpverleners, waaronder de sociale en medische nooddiensten, de civiele bescherming 
en politiediensten;

21. verzoekt de lidstaten om volledige uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de 
voorkoming en bestrijding van mensenhandel, en de Commissie om evaluatie van en 
controle op de tenuitvoerlegging en om vaststelling van de beste praktijken die de 
lidstaten kunnen delen met het oog op de goedkeuring van een nieuwe strategie voor de 
bestrijding van mensenhandel, wanneer de huidige strategie in 2016 afloopt, waarin een 
genderperspectief dient te zijn opgenomen, prioriteit dient te worden gegeven aan de 
rechten van slachtoffers van mensenhandel, met een specifieke paragraaf over 
mensenhandel voor seksuele uitbuiting en met bijzondere aandacht voor nieuwe vormen 
van mensenhandel die worden ontwikkeld nu andere, gangbaardere kanalen worden 
afgesloten, alsmede dient te worden gewaarborgd dat alle beleidsmaatregelen, 
begrotingen en resultaten van de lidstaten in het kader van de ontwikkeling van de 
strategie transparant en toegankelijk zijn;

22. verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen door ervoor te zorgen dat slachtoffers van 
belaging kunnen profiteren van de bescherming die wordt geboden door bestaande 
maatregelen als het Europese beschermingsbevel, de verordening betreffende de 
wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken en de EU-
richtlijn inzake slachtoffers bij verplaatsing van de ene EU-lidstaat naar een andere, en 
aanvullende maatregelen te overwegen om de bescherming van slachtoffers van 
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belaging te verbeteren, aangezien uit gegevens blijkt dat 18 % van de vrouwen in de EU 
na hun 15e te maken krijgt met belaging en een op de vijf slachtoffers van belaging 
verklaart dat het misbruik twee jaar of langer heeft geduurd1;

23. verzoekt de Commissie om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij de opstelling 
van hun actieprogramma's voor gendergelijkheid te ondersteunen en bijzondere 
aandacht te besteden aan nieuwe vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals 
cyberstalking2 en intimidatie en pesten via internet, en doorlopend evaluaties uit te 
voeren; benadrukt in dit verband ook het belang van een nauwe samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld om problemen eerder te onderkennen en effectiever te 
bestrijden;

24. verzoekt de Commissie erop toe zien dat de lidstaten de volledige wettelijke erkenning 
van het gekozen geslacht mogelijk maken, met inbegrip van verandering van de 
voornaam, het socialeverzekeringsnummer en andere genderspecifieke aanduidingen op 
identiteitsbewijzen;

25. verzoekt de Commissie eens te meer om zo snel mogelijk een Europees 
Waarnemingscentrum voor geweld tegen vrouwen op te zetten binnen het kader van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid, met aan het hoofd een EU-coördinator 
bestrijding geweld tegen vrouwen en meisjes;

Werk en tijd

26. verzoekt de Commissie om in de nieuwe strategie bijzondere aandacht te besteden aan 
de verschillende mogelijkheden om gezin en beroep te combineren; betreurt in dit 
verband de impasse in de onderhandelingen over de goedkeuring van de richtlijn 
betreffende moederschapsverlof en bevestigt nogmaals dat het Parlement volledig 
bereid is tot samenwerking; verzoekt de lidstaten in de tussentijd hun 
moederschapsregelingen te waarborgen, maatregelen te nemen om onredelijk ontslag 
van werkneemsters tijdens de zwangerschap te voorkomen en vrouwen en mannen met 
zorgtaken te beschermen tegen onredelijk ontslag;

27. wijst erop dat ondanks de beschikbare EU-financiering sommige lidstaten 
bezuinigingen op de begroting hebben doorgevoerd die van invloed zijn op de 
beschikbaarheid, de kwaliteit en de kosten van de voorzieningen voor kinderopvang, 
met alle negatieve gevolgen van dien voor het combineren van gezin en beroep, waar 
met name vrouwen de dupe van zijn; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de 
Barcelonadoelen worden gehaald, en de lidstaten te blijven ondersteunen bij het 
opzetten van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare kinderopvang met adequate 
openingstijden, alsook met succes nieuwe doelen op het gebied van 
kinderopvangstructuren te ontwikkelen; onderstreept hierbij het belang van het 
vergroten van de beschikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van betaalbare diensten 

1 Geweld tegen vrouwen: een EU-breed onderzoek. Belangrijkste resultaten - verslag van het FRA, blz. 83-84 en 
92-93.

2 Geweld tegen vrouwen: een EU-breed onderzoek. Belangrijkste resultaten - verslag van het FRA, blz. 87. 
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op het gebied van opvang en zorg voor kinderen, ouderen en mensen die bijzondere 
verpleging behoeven, met inbegrip van bijstand aan hulpbehoevende familieleden, 
waarbij moet worden gegarandeerd dat de beschikbaarheid van die diensten aansluit bij 
de werktijden van voltijds werkende vrouwen en mannen; merkt op dat de 
totstandbrenging van uitgebreidere faciliteiten voor crèches en kleuterscholen niet 
alleen afhangt van overheidsbeleid, maar ook van stimuli voor bedrijven om dergelijke 
oplossingen aan te bieden;

28. benadrukt dat voor vrouwen en mannen flexibele arbeidsregelingen met het oog op het 
combineren van beroep en gezin van groot belang zijn, mits de werknemer hierin de 
vrije keuze heeft, en geeft de Commissie opdracht om de uitwisseling van best practices 
te coördineren en te stimuleren; onderstreept in dit verband de noodzaak van 
bewustmakingscampagnes ten behoeve van het gelijkelijk verdelen van huishoudelijke, 
opvang- en zorgtaken, betere investeringen in zorginfrastructuur, het stimuleren van de 
inbreng van mannen en de invoering van een vaderschapsverlof van ten minste 10 
dagen en ouderschapsverlof voor beide ouders, evenwel met sterke prikkels voor de 
vader, zoals niet-overdraagbaar ouderschapsverlof; benadrukt dat gelijkheid wat betreft 
het ouderschapsverlof gunstig is voor alle gezinsleden en kan fungeren als een stimulans 
voor de vermindering van discriminatie die verband houdt met ouderschapsverlof;

29. verlangt dat de nodige maatregelen worden getroffen ter bevordering van een hogere 
werkgelegenheid onder vrouwen, zoals betaalbare zorg en kinderopvang, passende 
regelingen voor moederschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof en flexibele 
arbeidstijden en werklocaties; benadrukt het belang van goede arbeidsvoorwaarden en 
zekere banen die zowel vrouwen als mannen in staat stellen werk en privéleven te 
combineren, en verzoekt de Commissie de versterking van de arbeidsrechten met het 
oog op een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen te coördineren en te 
bevorderen; benadrukt dat het verbeteren van het evenwicht tussen gezinsleven, 
privéleven en werk belangrijk is voor het economisch herstel, een duurzame demografie 
en het persoonlijk en maatschappelijk welzijn, en merkt op dat een gelijke 
arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen het economisch potentieel van de EU 
aanzienlijk zou kunnen verhogen en tegelijkertijd een bevestiging zou vormen van het 
eerlijke en inclusieve karakter van de arbeidsmarkt; wijst erop dat een volledige 
convergentie van de arbeidsparticipatiecijfers zich, volgens prognoses van de OESO, 
zou vertalen in een stijging van het bbp per inwoner met 12,4 % tot 2030; merkt op dat 
deeltijdwerk, dat grotendeels door vrouwen wordt verricht, het combineren van gezin en 
beroep weliswaar kan vergemakkelijken, maar ook duidelijk leidt tot minder kans op het 
maken van carrière, lagere salarissen en pensioenen, onderbenutting van het menselijk 
kapitaal en, bijgevolg, minder economische groei en welvaart;

30. benadrukt dat het van belang is het EIGE te verzoeken om betrouwbare, naar geslacht 
uitgesplitste cijfers te vergaren over de verhouding tussen de tijd die aan zorg, opvang 
en huishoudelijk werk wordt besteed en vrije tijd, en deze regelmatig te evalueren;

31. beveelt aan dat, aangezien de samenstelling en de definitie van gezinnen in de loop van 
de tijd veranderen, de wetgeving inzake familie en werk uitvoeriger moet ingaan op 
eenoudergezinnen en LGBT-ouderschap;
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32. verzoekt de Commissie de stem van vrouwen in de sociale dialoog gehoor te 
verschaffen en de vertegenwoordiging van vrouwen in vakbonden in alle sectoren van 
de economie te bevorderen;

33. verzoekt de Commissie in het kader van de strategie de lidstaten aan te zetten tot het 
ratificeren van Verdrag 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie, om de rechten van 
de Europese werknemers in huishoudens en in de verpleging te schragen;

34. verzoekt de Commissie om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen bij 
het creëren van prikkels voor werkgevers om informeel werk om te zetten in formeel 
werk; wijst erop dat er met name in door vrouwen gedomineerde sectoren, zoals werk in 
particuliere huishoudens, op grote schaal zwart wordt gewerkt; verzoekt de lidstaten 
onzekere vormen van arbeid en zwartwerk door vrouwen tegen te gaan, die bijdragen tot 
een volledige deregulering van de loonstructuren voor vrouwen, hetgeen leidt tot meer 
armoede onder vrouwen, vooral op latere leeftijd, en negatieve gevolgen heeft voor de 
sociale zekerheid van vrouwen en het bbp van de EU, en een adequate sociale 
bescherming van de werknemers te garanderen; dringt aan op de snelle instelling van 
het Europees platform om zwartwerk beter te kunnen voorkomen en tegengaan;

35. benadrukt dat armoede onder vrouwen wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbrekingen, de loonkloof (16,4 %) en de pensioenkloof (39 %) tussen 
mannen en vrouwen, genderongelijkheden in de loopbaanprogressie, het feit dat 
vrouwen vaak werkzaam zijn op basis van een atypische arbeidsovereenkomst (zoals 
onvrijwillig deeltijdwerk, tijdelijke contracten en nulurencontracten), het ontbreken van 
sociale zekerheid voor de meewerkende echtgenote van een zelfstandige, en armoede in 
huishoudens van alleenstaande moeders; onderstreept dat het armoedepeil tegen 2020 
met 20 miljoen mensen kan worden verlaagd met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor armoede- en discriminatiebestrijding, met actieprogramma's 
waarin speciale aandacht uitgaat naar benadeelde vrouwen en die geflankeerd worden 
door acties tegen armoede onder vrouwen, en via de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in lagelonensectoren waarin vrouwen oververtegenwoordigd 
zijn; onderstreept dat de vele vormen van discriminatie waarmee vrouwen worden 
geconfronteerd, op grond van handicap, ras en etnische afkomst, sociaaleconomische 
status, genderidentiteit en andere factoren, de vervrouwelijking van de armoede in de 
hand werken; benadrukt hoe belangrijk het is om de gendereffecten van belastingstelsels 
en arbeidstijdregelingen op vrouwen en gezinnen te evalueren;

36. verwacht dat de Commissie alle haar ter beschikking staande maatregelen neemt om 
ervoor te zorgen dat de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen op alle punten worden nageleefd, onder meer door de sociale partners die 
onderhandelen over de collectieve arbeidsovereenkomsten, en dat de Commissie er 
naartoe werkt dat in de dialoog met de sociale partners aandacht wordt besteed aan 
kwesties als loontransparantie en arbeidsvoorwaarden voor vrouwen met een 
deeltijdcontract of een arbeidscontract voor bepaalde tijd, terwijl ook de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in "groene" en innovatieve sectoren moet worden 
gestimuleerd; benadrukt dat pensioenen een belangrijke factor zijn voor de economische 
onafhankelijkheid van de pensioengerechtigden en dat een pensioenkloof het gevolg is 
van het geheel van nadelen die vrouwen ondervinden tijdens hun loopbaan in een naar 
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geslacht discriminerende arbeidsmarkt; roept de Commissie en de lidstaten op passende 
maatregelen te 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;

37. onderstreept dat het van belang is op EU-niveau meer bekendheid te geven aan het 
concept van gezamenlijk eigendomsrecht, om ervoor te zorgen dat de rechten van 
vrouwen in de landbouwsector volledig worden erkend; spoort de Commissie en de 
lidstaten aan een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een strategie die nieuwe 
banen voor vrouwen op het platteland oplevert en, impliciet, behoorlijke pensioenen 
garandeert voor gepensioneerde vrouwen in de EU die in onzekere omstandigheden 
leven, en vraagt om steun voor politieke inspanningen om de rol van de vrouw in de 
landbouw te versterken en voor een gepaste vertegenwoordiging van vrouwen in alle 
politieke, economische en sociale fora van de landbouwsector;

38. verzoekt de Commissie en de lidstaten om rekening te houden met de 
sociaaleconomische hinderpalen waarmee vrouwen in bepaalde omstandigheden, zoals 
op het platteland, in door mannen gedomineerde sectoren en op oudere leeftijd, en 
vrouwen met een handicap worden geconfronteerd; benadrukt dat de banen van 
vrouwen nog steeds onzekerder zijn dan die van mannen en dat die onzekerheid als 
gevolg van de crisis nog groter is geworden, en uit zijn bezorgdheid over het aantal en 
het aandeel vrouwen dat ondanks een baan in armoede leeft; is van mening dat, om de 
re-integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen, veelzijdige 
beleidsoplossingen nodig zijn, met aandacht voor levenslang leren, het tegengaan van 
onzekere arbeidsomstandigheden en het bevorderen van banen met rechten, evenals 
verschillende manieren om het werk te organiseren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het genderperspectief in alle werkgelegenheidsprogramma's te versterken, 
teneinde kwalitatief hoogwaardige banen te scheppen in overeenstemming met de 
agenda van de IAO voor waardig werk;

39. benadrukt dat de kloof tussen het opleidingsniveau van vrouwen (60 % van de 
afgestudeerden in Europa is vrouw) en hun participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische groei en concurrentievermogen in de EU te 
bevorderen; onderstreept dat een eind moet worden gemaakt aan alle aspecten van 
horizontale en verticale segregatie, aangezien deze segregatie de werkgelegenheid onder 
vrouwen in bepaalde sectoren beperkt en vrouwen uitsluit van de hoogste rangen van de 
ondernemingsstructuur; benadrukt dat de huidige wetgeving voor positieve 
discriminatie, met name in de publieke sector van bepaalde lidstaten, de 
gendergelijkheid op instapniveau heeft verbeterd, maar dat dit moet worden uitgebreid 
tot alle loopbaanniveaus;

Participatie in besluitvormingsprocessen en vrouwelijk ondernemerschap

40. merkt op dat verreweg de grootste toename van het aandeel vrouwen in raden van 
bestuur is vastgesteld in landen waarin al wetgeving met betrekking tot verplichte quota 
is aangenomen, en dat in de lidstaten waar nog geen verplichte maatregelen zijn 
genomen bedrijven nog ver verwijderd zijn van een acceptabele man-vrouwverhouding; 
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is voorstander van de invoering van transparante procedures voor de benoeming van 
vrouwen als niet-uitvoerende leden in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven; 
moedigt de publieke en de private sector aan om na te denken over vrijwillige 
regelingen ter bevordering van vrouwen in leidinggevende posities; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen in verband met de paritaire vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende posities op te nemen in de strategie en de Raad 
te steunen in de onderhandelingen over de goedkeuring van de richtlijn over een 
evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in raden van toezicht; 
verzoekt de Raad zo snel mogelijk tot een gezamenlijk standpunt te komen met 
betrekking tot dit voorstel voor een richtlijn;

41. verzoekt de Commissie stimulansen voor de lidstaten te creëren die tot een 
evenwichtigere vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in gemeenteraden, 
regionale en nationale parlementen en het Europees Parlement leiden, en onderstreept 
daarbij dat het van belang is dat mannen en vrouwen op kieslijsten gelijkelijk 
vertegenwoordigd zijn, met om en om een vrouw en een man als lijsttrekker; benadrukt 
het belang van quota om meer vrouwen aan het politieke besluitvormingsproces te laten 
deelnemen; verzoekt alle EU-instellingen om interne maatregelen te treffen met het oog 
op het vergroten van de gelijkheid binnen de eigen besluitvormingsorganen, door voor 
hoge functies bij de EU zowel een vrouwelijke als een mannelijke kandidaat voor te 
dragen; is van mening dat voor de Commissie gelijkheid als eis moet gelden en dat de 
aanstelling van een op basis van gelijkheid samengestelde Commissie een belangrijk 
signaal is voor de toekomstige werkzaamheden ter bevordering van gelijkheid;

42. wijst erop dat de deelname aan besluitvormingsprocessen op politiek, bestuurlijk en 
economisch vlak onevenwichtig is verdeeld tussen mannen en vrouwen en dat de 
struikelblokken die de participatie van vrouwen in de weg staan, worden gevormd door 
een combinatie van discriminatie op grond van sekse en stereotiepe gedragspatronen die 
in het bedrijfsleven, de politiek en de samenleving nog steeds bestaan; wijst erop dat 
vrouwen 60 % van de nieuwe universitaire diploma's behalen, maar bijvoorbeeld in 
wetenschap en onderzoek ondervertegenwoordigd zijn; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten vrouwen meer bewust te maken van de opleidingsmogelijkheden op die 
gebieden en ervoor te zorgen dat zij dezelfde kansen hebben als mannen om daarin een 
baan te krijgen en een carrière op te bouwen; merkt op dat vrouwen doorgaans een 
loopbaan zonder bijzondere progressie hebben; roept de lidstaten op vrouwen aan te 
moedigen en te ondersteunen zodat zij een succesvolle loopbaan kunnen opbouwen, 
onder meer via positieve acties zoals netwerk- en mentorprogramma's, en gepaste 
omstandigheden te creëren en voor gelijke kansen met mannen te zorgen op elke leeftijd 
wat betreft opleiding, promotie, bijscholing en omscholing; benadrukt dat in het beleid 
dat gericht is op gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt rekening 
moet worden gehouden met de potentiële kwetsbaarheid van vrouwen in topfuncties; 
onderstreept dat met name de Commissie maatregelen tegen ongewenste intimiteiten op 
het werk moet bevorderen1;

43. beklemtoont het feit dat vrouwen 52 % van de totale Europese bevolking uitmaken, 
maar slechts een derde van de zelfstandige ondernemers of van alle bedrijfsoprichters in 

1 Geweld tegen vrouwen: een EU-breed onderzoek. Belangrijkste resultaten - verslag van het FRA, blz. 96.
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de EU; benadrukt het belang van steunprogramma's voor vrouwelijke ondernemers en 
vrouwen in de wetenschap en de academische wereld, en dringt bij de EU aan op 
concretere steun hiervoor; verzoekt de Commissie te analyseren hoe vrouwen kunnen 
worden gewonnen voor het oprichten van een onderneming en voorstellen hiertoe uit te 
werken; onderstreept dat potentiële vrouwelijke ondernemers, wetenschappers en 
academici moeten worden gewezen op de bestaande steunprogramma's en 
financieringsmogelijkheden; spoort de lidstaten aan om maatregelen en acties voor de 
ondersteuning van en het verstrekken van advies aan vrouwen die een onderneming 
willen opstarten te bevorderen, en vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen, de 
toegang tot financiering te faciliteren en te vereenvoudigen en de bureaucratische 
rompslomp en andere belemmeringen voor startende vrouwelijke ondernemers terug te 
dringen;

Financiële middelen

44. wijst er nogmaals op dat er nog altijd sprake is van een salariskloof tussen mannen en 
vrouwen die de afgelopen jaren nauwelijks kleiner is geworden; benadrukt dat deze 
salariskloof een gevolg is van een ontoereikende arbeidsparticipatie van vrouwen, 
verticale en horizontale segregatie en het feit dat binnen sectoren waar vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn, vaak lagere lonen worden betaald; verzoekt de Commissie 
toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/54/EU en met het oog op 
de structurele loonverschillen specifieke maatregelen van wetgevende en niet-
wetgevende aard in te dienen om de lonen transparant te maken en sancties op te leggen 
om zo de beloningsverschillen te verkleinen, en daarover jaarlijks een 
voortgangsverslag in te dienen; spoort de lidstaten aan de nieuwe richtlijn inzake 
overheidsopdrachten te zien als een waardevol instrument voor de bevordering en 
versterking van het gendermainstreamingbeleid, door na te denken over de mogelijkheid 
om waar nodig voorwaarden aan de gunning van overheidsopdrachten te stellen op basis 
van de bestaande nationale wetgeving inzake gelijke behandeling en gendergelijkheid; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te onderzoeken of sociale clausules bij openbare 
aanbestedingsprocedures kunnen worden gebruikt als potentieel instrument ter 
versterking van het beleid voor sociale integratie; erkent dat de mededingingswetgeving 
van de EU bij de ontwikkeling van deze benadering in acht moet worden genomen;

45. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij de vormgeving van hun belastingbeleid, 
socialezekerheidsstelsels en openbare diensten rekening te houden met de 
demografische ontwikkelingen en veranderingen met betrekking tot de omvang en de 
samenstelling van huishoudens; 

46. verzoekt de Commissie de lidstaten te ondersteunen bij de bestrijding van de armoede, 
die vooral alleenstaande moeders treft en die door de crisis verder is verergerd en leidt 
tot een toenemende maatschappelijke uitsluiting;

47. verzoekt de Commissie de lidstaten te ondersteunen in het toenemende gebruik van de 
structuurfondsen voor investeringen in openbare kinderopvang en ouderenzorg, als 
kernstrategie ter verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen;

48. herhaalt dat Richtlijn 2006/54/EG in haar huidige vorm niet doeltreffend genoeg is om 



PE549.092v02-00 22/40 RR\1061540NL.doc

NL

de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken en om de doelstelling van 
gendergelijkheid in arbeid en beroep te verwezenlijken; dringt er bij de Commissie op 
aan deze richtlijn onverwijld te herzien;

49. is van mening dat de beleidsmaatregelen en instrumenten ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, zoals de jongerengarantie en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, moet voldoen aan de specifieke behoeften van 
jonge mannen en vrouwen, zodat zij de arbeidsmarkt kunnen betreden; herinnert eraan 
dat er meer jonge vrouwen zijn die geen onderwijs of een opleiding volgen en niet aan 
het werk zijn (zogeheten NEET's) dan jonge mannen; dringt eveneens aan op de 
verzameling van naar geslacht uitgesplitste gegevens op het gebied van 
jeugdwerkloosheid, met het oog op de ontwikkeling van een op maat gemaakt en op 
feiten stoelend beleid; 

50. verzoekt de Commissie om zowel bij het in 2014 goedgekeurde investeringspakket als 
bij de jongerengarantieregeling duidelijker de specifieke situatie en de specifieke 
behoeften van meisjes en vrouwen als uitgangspunt te nemen;

51. benadrukt hoe belangrijk het is om voorbeelden van best practices en initiatieven uit te 
wisselen, teneinde het verlies van vaardigheden bij vrouwen tegen te gaan en hun 
vaardigheden juist verder te ontwikkelen of hun een opleiding te bieden waarmee ze de 
arbeidsmarkt weer op kunnen, nadat ze zich een tijdlang exclusief hebben gewijd aan de 
zorg voor kinderen of andere familieleden; benadrukt ook hoe belangrijk het is de 
erkenning van diploma's en kwalificaties te verbeteren en te vergemakkelijken, om te 
voorkomen dat de capaciteiten van vrouwen die ruimschoots gekwalificeerd zijn 
onderbenut blijven, hetgeen vaak gebeurt bij vrouwelijke migranten;

Gezondheid

52. verzoekt de Commissie de lidstaten steun te verlenen bij het garanderen van kwalitatief 
hoogwaardige, geografisch goed gespreide en laagdrempelige voorzieningen op het 
gebied van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, veilige en legale 
abortus en voorbehoedmiddelen en algemene gezondheidszorg;

53. dringt er bij de Commissie op aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op 
te nemen in haar volgende EU-gezondheidsstrategie ter waarborging van de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen en ter aanvulling van het nationale beleid inzake seksuele en 
reproductieve gezondheid;

54. verzoekt de lidstaten zich te richten op de preventie van seksueel overdraagbare 
aandoeningen en preventiemethoden, alsmede op preventie en onderzoek, om ziektes 
zoals vrouwelijke vormen van kanker (borst-, baarmoederhals- en eierstokkanker) 
vroegtijdig te ontdekken door regelmatige gynaecologische controles;

55. verzoekt de Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie nogmaals 
genderidentiteitsstoornissen van de lijst van mentale en gedragsstoornissen te 
schrappen, ervoor te zorgen dat in de onderhandelingen over de elfde versie van de 
Internationale classificatie van ziekten (ICD-11) een niet-pathologiserende 
herclassificatie wordt overeengekomen, en te waarborgen dat genderdiversiteit in de 
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kinderjaren niet wordt gepathologiseerd;

56. erkent het belang van seksuele en reproductieve rechten en verzoekt de Commissie 
modellen voor goede praktijken inzake seksuele en relationele opvoeding voor jongeren 
in heel Europa te ontwikkelen;

57. benadrukt dat de Commissie een genderaudit dient uit te voeren om ervoor te zorgen dat 
in het gezondheidsbeleid van de EU en het door de EU gefinancierde onderzoek meer 
aandacht wordt besteed aan de gezondheidstoestand van vrouwen en diagnostiek bij 
vrouwen;

58. onderstreept het belang van bewustmakingscampagnes over genderspecifieke 
ziektesymptomen en vrouwelijke en mannelijke rollen en stereotypen die van invloed 
zijn op de gezondheid, en verzoekt de Commissie financiële steun te verlenen voor 
gendergevoelige onderzoeksprogramma's;

59. verzoekt de Commissie de lidstaten aan te moedigen om de (medische) ondersteuning 
van de persoonlijke vruchtbaarheid te bevorderen en een eind te maken aan 
discriminatie bij de toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen en geassisteerde 
voortplanting; wijst in dit verband ook op het belang van de ondersteuning van adoptie 
en het recht van alle kinderen om hun ouders te kennen;

60. verzoekt de Commissie en de lidstaten programma's voor seksuele voorlichting op 
scholen in te voeren en ervoor te zorgen dat jongeren consultatie kunnen krijgen en 
toegang hebben tot anticonceptiemiddelen;

Kennis, onderwijs en media

61. verzoekt de Commissie in de lidstaten voor prikkels te zorgen die leiden tot degelijk 
onderwijs in de kritische omgang met de media, zodat er kritische vragen over 
stereotypen en structuren worden gesteld, en goede praktijken te delen voor het nalopen 
van het tot dusverre gebruikte lesmateriaal op de stereotiepe invulling van rollen; 
verzoekt de Commissie in dit verband steun te verlenen aan programma's waarmee 
mensen bewust worden gemaakt van stereotypen, seksisme en de traditionele rol van 
man en vrouw in het onderwijs en in de media, alsook campagnes te voeren voor 
positieve vrouwelijke en mannelijke rolmodellen; benadrukt in dit verband dat de 
inspanningen van de EU ter bestrijding van genderstereotypen ook gericht moeten zijn 
op de uitbanning van het pesten van en vooroordelen jegens LGBTI-personen op 
scholen, ongeacht of het om scholieren, ouders of leerkrachten gaat; onderstreept 
daarbij dat het van belang is dat het onderwijzend personeel kan profiteren van een 
pedagogiek die beide geslachten recht doet en leerkrachten in staat stelt de voordelen 
van gendergelijkheid en een diverse samenleving duidelijk te maken;

62. roept de lidstaten, en met name de regelgevingsinstanties voor de media, op aandacht te 
besteden aan de plaats van vrouwen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en een 
evenwichtige, niet-stereotiepe voorstelling van vrouwen te bevorderen die de 
waardigheid van vrouwen, hun verschillende rollen en hun identiteit eerbiedigt, en te 
garanderen dat de commerciële audiovisuele media gevrijwaard blijven van 
discriminatie op grond van sekse en van vernederende beelden van vrouwen, in het 
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bijzonder internetmedia die vaak op vrouwen en meisjes gericht zijn; onderstreept dat 
de lidstaten ook banen bij de media en in het bijzonder functies met beslisbevoegdheid 
voor vrouwen toegankelijker moeten maken; verzoekt de Commissie de lidstaten ervan 
bewust te maken dat de publieke media en justitie een voorbeeldfunctie moeten 
vervullen bij het presenteren van diversiteit; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
vastberadener actie te ondernemen om korte metten te maken met seksistische 
stereotypen die via de media worden verspreid, en vestigt de aandacht op belangrijke 
maatregelen in het in 2013 aangenomen verslag van het Parlement over de uitbanning 
van genderstereotypen;

63. onderstreept dat het onderwijs en empowerment een beslissende rol spelen in de strijd 
tegen genderstereotypen en bij de uitbanning van discriminatie op grond van geslacht, 
en een positief effect hebben voor de vrouwen en voor de samenleving en de economie 
in het algemeen; benadrukt dat het van groot belang is dat die waarden al op jonge 
leeftijd worden overgebracht en dat er op het werk en in de media 
bewustmakingscampagnes worden georganiseerd waarin wordt ingegaan op de rol van 
mannen bij de bevordering van gelijkheid, de eerlijke verdeling van gezinstaken en het 
combineren van werk en privéleven;

64. onderstreept dat de inachtneming van het beginsel van gendergelijkheid een criterium 
moet zijn voor alle door de EU gefinancierde cultuur-, onderwijs- en 
onderzoeksprogramma's, en verzoekt de Commissie een specifiek gebied 
"genderonderzoek" op te nemen in het Horizon 2020-programma;

65. geeft de Commissie opdracht tot een onderzoek naar de gevolgen in het dagelijkse leven 
van de wijze waarop vrouwen en mannen in de publieke opinie, de media en 
onderwijsinstellingen worden afgebeeld, waarbij de aandacht met name dient uit te gaan 
naar pesten op school, haatuitingen en gendergerelateerd geweld;

66. verzoekt de Commissie om vooral op vrouwen en vrouwelijke migranten gerichte 
campagnes en initiatieven ter bevordering van de actieve maatschappelijke participatie 
van burgers te steunen;

67. verzoekt de Commissie de lidstaten steun te verlenen bij de instelling van leerstoelen 
voor genderstudies en feministisch onderzoek;

Globale visie

68. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in de Europese 
ontwikkelingssamenwerking een op de mensenrechten gebaseerde aanpak wordt 
gevolgd, met name wat betreft gendergelijkheid, scholing van vrouwen, bestrijding van 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en uitbanning van kinderarbeid; wijst er 
uitdrukkelijk op dat de algemene toegang tot gezondheidszorg, met name de seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg met de bijbehorende rechten, een fundamenteel 
mensenrecht is, en benadrukt het recht op vrijwillige toegang tot diensten voor 
gezinsplanning, met inbegrip van veilige en legale zorg rond abortus, en informatie en 
voorlichting om de moeder- en zuigelingensterfte te verminderen en om een eind te 
maken aan alle vormen van gendergeweld, waaronder genitale verminking bij vrouwen, 
uithuwelijking op jonge leeftijd of onder dwang, gendercide, gedwongen sterilisatie en 
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verkrachting in het huwelijk;

69. benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is het genderperspectief deel uit te laten maken 
van alle programmaonderdelen met betrekking tot voedselveiligheid, aangezien 
vrouwen in Afrika verantwoordelijk zijn voor 80 % van de landbouw;

70. verzoekt de Commissie zich in het kader van het uitbreidings- en nabuurschapsbeleid, 
de ontwikkelingssamenwerking, de handelsbetrekkingen en het diplomatieke verkeer in 
te zetten voor de invoering van een standaard waarin de rechten van de vrouw als 
mensenrecht worden gedefinieerd en de verplichting is opgenomen om dit recht te 
eerbiedigen en de inachtneming van dit recht tot voorwerp te maken van de structurele 
dialoog in het kader van alle partnerschappen en bilaterale onderhandelingen van de 
EU; benadrukt het belang van een op participatie berustende samenwerking met alle 
partijen, vooral met vrouwenrechtenorganisaties, maatschappelijke organisaties en 
verenigingen van lokale en regionale overheden in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking; dringt er bij de Commissie op aan te erkennen dat door 
aan meisjes een voortrekkersrol toe te kennen in de mondiale ontwikkeling, een kader 
wordt geschapen om te waarborgen dat de mensenrechten van meisjes worden 
geëerbiedigd, bevorderd en verwezenlijkt, en wenst dat de "Verklaring inzake meisjes" 
en de doelstellingen ervan centraal worden gesteld in de gendergelijkheidsstrategie voor 
de periode na 2015; onderstreept het belang van voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes in gemeenschappen waar gendergerelateerde schendingen 
van de mensenrechten gangbaar zijn;

71. verzoekt de Commissie te bevorderen dat de lidstaten een actieplan opstellen uitgaande 
van de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en 
veiligheid; herinnert de internationale gemeenschap aan de noodzakelijke bescherming 
voor vrouwen en meisjes, met name bescherming tegen verkrachting als oorlogswapen 
en gedwongen prostitutie; spreekt zijn krachtige veroordeling uit over het voortdurend 
gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als oorlogswapen; benadrukt dat er meer 
moet worden gedaan om het internationaal recht te handhaven, slachtoffers te 
beschermen en toegang te waarborgen tot medische en psychologische steun voor 
vrouwen en meisjes die in conflicten zijn misbruikt;

72. hamert erop dat het verlenen van humanitaire hulp door de EU en haar lidstaten niet 
mag worden onderworpen aan door andere partnerdonoren opgelegde beperkingen met 
betrekking tot noodzakelijke medische behandelingen, waaronder de mogelijkheid van 
een veilige abortus voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van 
verkrachting in gewapende conflicten.

73. benadrukt het belang van een gendergevoelig asiel- en migratiebeleid, de erkenning van 
de bedreiging met genitale verminking als grond voor asielverlening en de ontwikkeling 
van desbetreffende richtsnoeren en de coördinatie van goede praktijken; onderstreept 
hierbij dat een individueel verblijfsrecht beslist noodzakelijk is, aangezien er anders 
ongelijke machtsverhoudingen ontstaan, in het bijzonder met betrekking tot vrouwelijke 
migranten die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld; verzoekt de Commissie 
specifieke maatregelen te evalueren en aan te wijzen die kunnen waarborgen dat de 
rechten van vrouwelijke asielzoekers worden versterkt en volledig in acht worden 
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genomen gedurende de gehele asielprocedure;

74. verzoekt de Commissie naar geslacht uitgesplitste gegevens te verzamelen met het oog 
op de beoordeling van de gevolgen van het klimaat-, milieu- en energiebeleid voor 
vrouwen;

75. merkt op dat hoewel bij alle missies op het gebied van crisisbeheer, zowel militair als 
civiel, waaraan de Europese Unie deelneemt adviseurs op het gebied van 
gendervraagstukken betrokken zijn, er nog gewerkt moet worden aan het vergroten van 
de deelname van vrouwen aan operaties en missies op alle niveaus van besluitvorming 
en aan de onderhandelingen over vrede en wederopbouw; stelt dat er voor elke missie 
een op die missie afgestemde strategie inzake de rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid moet worden ontwikkeld; is voorts van mening dat er een specifiek 
hoofdstuk inzake gendergelijkheid moet worden verankerd in het volgende EDEO-
actieplan inzake mensenrechten; onderstreept in dit verband het belang van de 
voortdurende en intensieve samenwerking tussen de Commissie rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid en de EDEO;

Institutionele mechanismen en gendermainstreaming

76. verzoekt de Commissie de toepassing van gendermainstreaming, genderbudgettering en 
gendereffectbeoordeling te bevorderen op alle terreinen en voor elk wetgevingsvoorstel 
in alle bestuurslagen, en daarmee tot concrete doelstellingen op het gebied van 
gendergelijkheid te komen; verzoekt ook de Rekenkamer het genderperspectief te 
betrekken bij haar beoordeling van de tenuitvoerlegging van de begroting van de Unie; 
verzoekt eveneens de lidstaten genderbudgettering in te voeren om 
overheidsprogramma's en –beleid te analyseren, te onderzoeken wat de gevolgen 
hiervan zijn voor de toewijzing van middelen en welke bijdrage ze leveren aan de 
gelijkheid van vrouwen en mannen;

77. verzoekt de Commissie voorts de samenwerking tussen de lidstaten, 
vrouwenrechtenorganisaties en de sociale partners te bevorderen;

78. wijst op het belang van een adequate financiering van de nationale organen voor 
gendergelijkheid en antidiscriminatiebureaus; dringt er bij de Commissie op aan om 
nauwlettend toezicht te houden op de doeltreffendheid van nationale klachteninstanties 
en -procedures in het kader van de tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake 
gendergelijkheid; verzoekt de Commissie in dit verband ook de tenuitvoerlegging van 
het Europees Handvest voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal niveau en de 
continuïteit van ngo's, met name vrouwenrechtenorganisaties en andere organisaties op 
het gebied van gendergelijkheidskwesties, te ondersteunen door middel van een 
adequate, voorspelbare subsidiëring; spreekt op deze plaats tevens de wens uit dat de 
financiële steun voor het Daphne-programma wordt voortgezet en het profiel van dit 
programma ongewijzigd blijft, zodat vooral plaatselijke vrouwenrechtenorganisaties in 
de lidstaten zich kunnen blijven wijden aan de bestrijding van geweld tegen vrouwen;

79. benadrukt dat het van belang is dat Commissie en Parlement als partners samenwerken, 
en stelt daarom voor dat de commissaris voor Justitie, Consumentenrechten en 
Gendergelijkheid jaarlijks mondeling en schriftelijk aan de Commissie rechten van de 
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vrouw en gendergelijkheid een voortgangsverslag presenteert - zowel vanuit de 
invalshoek van de Commissie als vanuit de invalshoek van de lidstaten op basis van een 
landenspecifieke verslaglegging met specifieke informatie per lidstaat - over de in de 
strategie geformuleerde doelstellingen;

80. verzoekt de Commissie samen te werken met Parlement en Raad en een jaarlijkse EU-
top inzake gendergelijkheid en vrouwenrechten te organiseren, om na te gaan welke 
vorderingen er zijn gemaakt en om nieuwe verbintenissen aan te gaan;

81. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Vanuit Europees en mondiaal oogpunt verschijnt dit verslag op een cruciaal moment, 
namelijk in 2015. Dit jaar, waarin het 20 jaar geleden is dat de doelstellingen van het 
actieplatform van Peking zijn goedgekeurd en waarin de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling ten einde lopen, worden er tal van evaluaties uitgevoerd met betrekking tot de 
vooruitgang bij de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de hele wereld. Daarbij 
wordt nog eens duidelijk dat de feitelijke gelijkheid van de geslachten - op alle gebieden van 
het leven - slechts langzaam vordert. Dit wordt ook onderstreept door de Gender Equality 
Index van het Europees Instituut voor gendergelijkheid: op deze index komt de EU op een 
gemiddelde van 54 van 100 mogelijke punten. Als men kijkt naar het recht op integriteit en 
een leven in waardigheid, een betere verdeling van verplegings- en zorgtaken en het volledig 
benutten van talenten en kwalificaties moet men dus vaststellen dat ook in de EU nog niet 
alles is bereikt om van feitelijke gendergelijkheid te kunnen spreken.

Het Europese beleid inzake gendergelijkheid moet de komende vijf jaar hoofdzakelijk gericht 
zijn op het ontwikkelen van efficiënte en coherente strategieën om een eind te maken aan alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en mannen. Zowel vrouwen als mannen moeten er 
zeker van kunnen zijn dat zij niet op grond van etnische herkomst, klasse, seksuele 
gerichtheid, genderidentiteit, handicap, geloofsovertuiging, nationaliteit of leeftijd benadeeld 
worden. Bovendien moet zeer sterk worden gelet op meervoudige discriminatie. 

Het streven naar gendergelijkheid, dat al tientallen jaren telkens weer wordt bevestigd, komt 
in het gedrang als gevolg van de aanhoudende financiële crisis en de maatregelen van de 
lidstaten om hun begroting te consolideren. Door middelen doeltreffend, doelgericht en zinvol 
te besteden en door bij het opzetten en permanent evalueren van programma's het beginsel 
van gendermainstreaming toe te passen, zou dit probleem al van tevoren kunnen worden 
ondervangen. Dan zouden er geen bovenproportioneel zware lasten op de schouders van de 
vrouw worden gelegd. 

De rapporteur is van mening dat de economische, sociale en werkgelegenheidsdoelstellingen 
van Europa pas kunnen worden verwezenlijkt als ook de gendergelijkheid volledig is 
gerealiseerd. Gelijkheid moet daarom worden gezien als een strategisch en universeel doel. 
Tegen de achtergrond van de crisis en de voortdurende dreiging van tegenslagen moet dit 
nogmaals worden bekrachtigd, o.a. door het goedkeuren van de nieuwe strategie van de 
Europese Commissie. 

Geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een ernstige schending van de mensenrechten. Het is 
tegelijk een indicatie van de ongelijkheid tussen de geslachten, die weer gevolgen heeft voor 
het bereiken van daadwerkelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Alleen iemand die vrij 
van geweld leeft, kan werkelijk participeren in de samenleving en dingen in beweging 
brengen. Geweld tegen vrouwen, in de meest uiteenlopende vormen, die reiken van huiselijk 
geweld en verkrachting en van pesterij op het werk tot seksuele uitbuiting, gedwongen 
prostitutie, gedwongen pornografie en gedwongen sterilisatie, vindt dagelijks midden in onze 
samenleving plaats. 
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 Een op de drie vrouwen heeft na haar 15e minstens eenmaal te maken gehad met 
fysiek en/of seksueel geweld1.

De rapporteur verlangt daarom van de EU dat zij consequent optreedt, en onderstreept 
opnieuw het belang van ratificatie van het Verdrag van Istanbul en van invoering van een 
uniform rechtskader ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen. 
Bovendien moeten jongens en mannen voortaan sterker worden betrokken bij het tegengaan 
van geweld tegen vrouwen.

Het pakket wetgevingsvoorstellen inzake de grensoverschrijdende bescherming van de 
slachtoffers van misdrijven in de EU kan al worden aangemerkt als een groot succes bij de 
bestrijding van geweld. Maar ook hier mag het toezicht op de uitvoering door de lidstaten niet 
verslappen.

Werk en tijd

De afgelopen jaren zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen op het gebied van werk, 
werkloosheid, beloning en armoede kleiner geworden. Dit moet echter in de eerste plaats 
worden toegeschreven aan de algemene verslechtering van de situatie als gevolg van de crisis. 
Door het in de Europa 2020-strategie verankerde streven naar een arbeidsparticipatie van 75% 
van de beroepsgeschikte bevolking in de EU wordt bovendien de verdeling tussen mannen en 
vrouwen aan het oog onttrokken.

 Momenteel heeft volgens gegevens van de Commissie 74,2% van de mannen een baan 
en slechts 62,5% van de vrouwen. 

Van feitelijke gelijkheid op de arbeidsmarkt is dus nog steeds geen sprake. Verder kennen 
vrouwen vaker precaire arbeidsomstandigheden, die gekenmerkt worden door contracten van 
beperkte duur en een lager loon. Nog steeds zorgen de bestaande structuren en stereotypen 
voor een sterke horizontale en verticale segregatie tussen mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt en leidt de genderspecifieke loonkloof van momenteel 16,4% op latere leeftijd 
tot een genderspecifieke pensioenkloof van 39%. Vaak hebben vrouwen een deeltijdbaan, 
terwijl voltijds wenselijk zou zijn; bovendien zijn zij nog steeds belast met de meeste 
huishoudelijke en zorgtaken. Daardoor hebben zij minder tijd om ander betaald werk te doen 
en kost herintreding na het ouderschapsverlof vaak veel moeite. In veel strategieën die het 
combineren van werk en gezin moeten vergemakkelijken, wordt getracht dit probleem op te 
lossen via het uitbesteden van huishoudelijke en zorgtaken, wat weer kan leiden tot uitbuiting 
van vooral vrouwen in het grijze circuit en een "etnisering" van de verpleging.

De rapporteur verzoekt de Commissie na te gaan of er concrete doelstellingen en sancties 
kunnen worden vastgesteld om de genderspecifieke loonkloof te verkleinen. Om beroep en 
gezin beter met elkaar te kunnen combineren, moeten bovendien de mannen een groter deel 
van het huishoudelijke werk en de zorgtaken op zich nemen. 

Sturingsvermogen

1 Geweld tegen vrouwen: een EU-breed onderzoek, Bureau van de Europese Unie voor grondrechten, maart 
2014. 
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Aangezien vrouwen nauwelijks participeren in de besluitvormingsprocessen - een gevolg van 
het glazen plafond - zijn hun mogelijkheden om maatschappelijke structuren te beïnvloeden 
en te veranderen enorm beperkt. 

 Volgens gegevens van de Commissie is slechts 5% van de bestuursvoorzitters in de 
EU vrouw.

De EU moet zich ervoor inzetten dat vrouwen zowel in de politieke besluitvorming als bij 
besluiten in sociale instellingen, kerken, cultuur, media wetenschap en maatschappelijke 
organisaties even sterk vertegenwoordigd zijn als in de maatschappij. Gelet op de 
voorbeeldfunctie van de EU-instellingen verzoekt de rapporteur de Commissie om zich sterk 
te maken voor een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle instellingen 
van de EU. 

Verder zitten er in de EU gemiddeld slechts 18,6% vrouwen in de raden van toezicht, zodat 
het van het grootste belang is om vaart te zetten achter de onderhandelingen over de richtlijn 
betreffende vrouwen in leidinggevende functies (COM(2012) 614 final, 2012/0299(COD)) en 
deze als volgende stap ook uit te breiden tot raden van bestuur. 

Financiële middelen 

Er is momenteel weliswaar meer discussie over het vrouwelijke gezicht van de armoede in 
Europa, maar helaas wordt dit verschijnsel nog steeds door de samenleving getolereerd. Als 
gevolg van verkeerde belastingprikkels, het feit dat het salaris van de vrouw de status van 
bijkomende inkomsten heeft, segregatie, ongelijke beloning en werkonderbrekingen leidt 
economische armoede tijdens het werkzame leven ook tot armoede op hogere leeftijd, die tot 
uiting komt in de genderspecifieke pensioenkloof. Dit risico is bijzonder groot voor 
alleenstaande moeders, die ook minder makkelijk gebruik kunnen maken van financiële 
diensten, zoals kredieten. Door de crisis is deze situatie alleen maar erger geworden. De van 
overheidswege opgelegde bezuinigingsmaatregelen, het bevriezen en verlagen van de lonen 
en de vacaturestop en personeelsafvloeiing in de publieke sector, pensioenhervormingen, de 
verlaging en beperking van uitkeringen voor zorg en gezin en de verhoging van de kosten van 
door de overheid gesubsidieerde voorzieningen, zoals crèches, raken vooral jonge vrouwen 
harder dan mannen. Hun economische onafhankelijkheid - een noodzakelijke voorwaarde 
voor werkelijke gelijkheid - en hun participatie in het openbare leven komen zo onder zeer 
grote druk te staan. 

Gezondheid

De huidige, op het verleden gerichte tendensen in de Europese samenleving hebben ook 
gevolgen voor de gezondheid en de daarmee samenhangende rechten van vrouwen en 
mannen. Voorwaarde voor een verantwoordelijk, veilig seksleven is echter dat informatie en 
preventieve zorg beschikbaar zijn, evenals veilige, effectieve en betaalbare 
voorbehoedmiddelen, veilige en legale abortus en sterilisatie en hulp bij adoptie. 

Verder is het van belang om na te gaan wat de achterliggende oorzaken zijn van het verschil 
in levensverwachting van vrouwen en mannen. Onderzoek waarin rekening wordt gehouden 
met genderkenmerken, kan helpen om de invloed daarvan op de gezondheid duidelijk te 
maken en te veranderen. 
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Kennis, onderwijs en media

 Wie het nieuws in de EU in ogenschouw neemt, moet vaststellen dat maar 24% van 
de mensen over wie het in nieuwsberichten gaat, vrouwen zijn. 

Rollen die via het lesmateriaal en de onderwijsinhoud in onze scholen en andere 
onderwijsinstellingen worden doorgegeven, zijn niet alleen van invloed op de prestatie zelf, 
maar ook op de keuze van de weg die we daarna willen inslaan. Deze stereotypen worden nog 
verder versterkt door de stereotiepe en ook geseksualiseerde afbeelding van vrouwen in de 
media. Alleen als al tijdens de opvoeding van meisjes en jongens vraagtekens worden 
geplaatst bij traditionele rolpatronen en structuren, zullen zij dezelfde kans hebben op 
zelfbeschikking en een vervuld leven.

Daarbij moeten niet alleen meisjes en vrouwen in al hun beslissingen en plannen worden 
gesterkt, maar moet ook, zoals in Horizon 2020 vermeld, het grote aantal mannelijke 
schoolverlaters verder worden verminderd.

Globale visie

De strategie voor het tot stand brengen van gelijkheid mag echter niet alleen naar binnen 
gericht zijn. De EU heeft de verplichting om ook in haar betrekkingen met andere landen 
telkens weer op dit recht te wijzen en te bevorderen dat er verdere invulling aan wordt 
gegeven. Uit een studie van UN Women blijkt dat de onrechtvaardige rolverdeling tussen de 
geslachten nog wordt versterkt door de gevolgen van een niet-duurzame ontwikkeling, omdat 
meisjes en vrouwen sterker te lijden hebben onder een economische, sociale of milieucrisis. 
Daarom is het van belang dat deze bijzondere gevolgen voor vrouwen grondiger worden 
onderzocht. 

Seksueel geweld in crisis- en oorlogssituaties, genitale verminking en te vroege of gedwongen 
huwelijken moeten intensiever worden bestraft en bestreden. Veel vrouwen op de wereld 
worden nog steeds uitgesloten van eigendom, natuurlijke hulpbronnen en erfenissen, en het is 
evenmin vanzelfsprekend dat zij onderwijs kunnen volgen.  Hier ziet de rapporteur een 
mogelijkheid voor de EU om gelijke rechten voor vrouwen en mannen te bevorderen door een 
standaard in te voeren in het kader van haar nabuurschapsbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, handelsbetrekkingen en diplomatiek verkeer. Deze standaard 
moet garanderen dat de rechten van vrouwen in acht worden genomen. Verder moet de EU 
vrouwen ondersteunen om te bereiken dat zij paritair kunnen deelnemen aan vredesoverleg en 
democratiseringsprocessen. 

Institutionele mechanismen en gendermainstreaming

Ondanks alle inspanningen van de Commissie en de lidstaten wordt het beginsel van 
gendermainstreaming niet altijd en ook niet op alle gebieden toegepast. Als bij de vaststelling 
van beleidsmaatregelen en van de begrotingen van de Unie en de lidstaten gebruik zou 
worden gemaakt van genderbudgettering en de specifieke gevolgen voor vrouwen en mannen 
zouden worden geëvalueerd, dan zou het beleid van de EU rechtvaardiger, socialer en 
efficiënter vorm kunnen krijgen. Een bindende evaluatie in de vorm van jaarlijkse 
voortgangsverslagen zou voor de Europese instellingen en de lidstaten nuttig kunnen zijn met 
het oog op de aanpassing en verbetering van deze maatregelen.
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MINDERHEIDSSTANDPUNT

overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Reglement,
Beatrix VON STORCH 

Het verslag over de strategie voor de gelijkheid van mannen en vrouwen na 2015 wijst ik van 
de hand. In het verslag wordt o.a. geëist dat abortus wordt erkend als mensenrecht. Afgezien 
van het feit dat abortus volgens het vigerende Duitse strafrecht een strafbaar feit is, waarbij 
alleen in nauw omschreven uitzonderlijke gevallen van een veroordeling wordt afgezien, valt 
het thema abortus niet onder de bevoegdheden van de EU. Ik ben vierkant tegen een 
vrouwenquotum voor raden van toezicht, raden van bestuur en parlementen (!), waarop in het 
verslag wordt aangedrongen. Eveneens ben ik er tegen dat de EU de verlening van 
ontwikkelingshulp koppelt aan de uitvoering van maatregelen ter bevordering van abortus in 
de ontwikkelingslanden. Het Parlement is ook niet bevoegd om de lidstaten te verzoeken om 
de invoering van programma's voor seksuele voorlichting op scholen. Inhoudelijk wijs ik deze 
programma's voor seksuele voorlichting af en juridisch valt ook het onderwijsbeleid onder de 
bevoegdheden van de lidstaten. Dit zijn slechts enkele van de redenen voor mijn afwijzing 
van dit verslag. Er zijn er nog veel meer ...  
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ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

inzake de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015
(2014/2152(INI))

Rapporteur voor advies: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

SUGGESTIES

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

1. brengt in herinnering dat vooral sociale rechtvaardigheid en samenhang ten grondslag 
liggen aan het werk dat nog moet worden verzet om de verschillende ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen weg te nemen; merkt op dat de economische en demografische 
uitdagingen waarvoor de EU zich geplaatst ziet, zouden kunnen worden aangepakt met 
een betere integratie op de arbeidsmarkt van vrouwen, die 60 % van het aantal 
afgestudeerden vertegenwoordigen;

2. onderstreept dat de wereldeconomie in de afgelopen tien jaar als gevolg van de 
genderkloof op de arbeidsmarkt 27 % aan bbp-groei per hoofd van de bevolking is 
misgelopen, en benadrukt dat het bbp in de EU-lidstaten met 15 tot 45 % zou toenemen 
indien de genderkloven op het gebied van werkgelegenheid worden weggewerkt;

3. is van oordeel dat gendergelijkheid, door het sociaal en economisch welzijn te verbeteren, 
niet alleen vrouwen maar ook de samenleving als geheel ten goede komt; wijst er 
nogmaals op dat het van essentieel belang is om genderspecifieke stereotypen effectief 
weg te nemen teneinde een grotere participatie van vrouwen in alle segmenten van de 
arbeidsmarkt te bevorderen; roept de EU op om zich op te werpen als voorvechter van het 
wegnemen van genderspecifieke stereotypen, vooral op het gebied van onderwijs, werk en 
scholing; benadrukt dat de nieuwe strategie voor gendergelijkheid uit hoofde van de 
Verdragen gericht moet zijn op het verder terugdringen van ongelijkheden;

4. benadrukt dat de strategie voor gendergelijkheid voor de periode na 2015 maatregelen 
moet omvatten die ervoor zorgen dat: a) de loonverschillen tussen mannen en vrouwen 
kleiner worden; b) de economische onafhankelijkheid van vrouwen toeneemt; c) de 
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toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en de loopbaanontwikkeling voor vrouwen beter 
wordt; d) de gelijkheid in besluitvorming fundamenteel verbetert; en e) discriminerende 
structuren en praktijken op grond van geslacht worden opgeheven;

5. neemt kennis van het feit dat inmiddels een kwart van alle vrouwen nog altijd tot de 
categorie van niet-betaalde meewerkende gezinsleden behoort, dat wil zeggen dat ze geen 
directe beloning ontvangen voor hun inspanningen, en dat vrouwen duidelijk vaker 
werkzaam zijn in sectoren die doorgaans worden gekenmerkt door lage lonen, lange 
werktijden en vaak informele arbeidsregelingen, hetgeen vrouwen minder geldelijke, 
sociale en structurele voordelen oplevert dan de gemiddelde werkende man; merkt op dat 
er nog typische belemmeringen zijn voor de arbeidsparticipatie van vrouwen en dat 
vrouwen in de EU gemiddeld ongeveer 16,4 % minder verdienen dan mannen; benadrukt 
in het licht van deze discriminerende structuren en praktijken tegen vrouwen dat 
gendergelijkheid op alle gebieden moet worden gewaarborgd, onder meer op het gebied 
van toegang tot werkgelegenheid, loopbaanontwikkeling, de combinatie van werk en 
privéleven en de bevordering van gelijke beloning voor gelijkwaardig werk;

6 verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de collectieve onderhandelingen in de publieke 
en in de privésector worden versterkt en volledig worden geëerbiedigd, aangezien zij een 
onmisbaar instrument vormen voor de regeling van de arbeidsverhoudingen, de bestrijding 
van loondiscriminatie en de bevordering van gelijkheid;

7 benadrukt dat het beëindigen van geweld tegen vrouwen een kwestie is van eerbiediging 
van de mensenrechten, en dat zowel de directe als de indirecte kosten van geweld tegen 
vrouwen en van huiselijk geweld negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en de 
economie; is van oordeel dat geweld tegen vrouwen hun deelname aan de samenleving en 
de verwezenlijking van hun volledige potentieel op de arbeidsmarkt belemmert, en hun 
arbeidsprestaties en kwaliteit van leven negatief kan beïnvloeden; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de economische en andere effecten van geweld tegen vrouwen te erkennen 
door naar geslacht uitgesplitste gegevens te verzamelen, en benadrukt dat er doeltreffende 
maatregelen moeten worden getroffen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan; is van 
mening dat er in de strategie voor de periode na 2015 prioriteit moet worden gegeven aan 
de bestrijding van geweld tegen vrouwen;

8 benadrukt dat gendergelijkheid weliswaar als grondrecht in de Verdragen is verankerd, 
maar nog lang niet is verwezenlijkt in de EU, en meent dat gendergelijkheid noodzakelijk 
is om het streefdoel van de Europa 2020-strategie, namelijk een arbeidsparticipatie van 
75 %, te bereiken en essentieel is voor het behoud van duurzame pensioenstelsels; pleit er 
derhalve voor om zowel voor mannen als voor vrouwen even ambitieuze 
werkgelegenheidsdoelstellingen in de Europa 2020-strategie op te nemen, waarmee bij 
alle aspecten van het Europees semester rekening moet worden gehouden;

9. onderstreept dat betaalbare, toegankelijke en hoogwaardige kinderopvang een belangrijke 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en voor de arbeidsparticipatie van vrouwen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om de verwezenlijking van de Barcelonadoelstellingen voor 
kinderopvang in de nieuwe strategie voor gendergelijkheid tot prioritaire ambitie uit te 
roepen; benadrukt dat de doelstellingen oorspronkelijk waren vastgesteld voor het jaar 
2010 en dat deze doelstellingen door een meerderheid van de lidstaten nog altijd niet zijn 



RR\1061540NL.doc 35/40 PE549.092v02-00

NL

bereikt;

10. beklemtoont dat hoewel de verschillen in arbeidsparticipatie en beloning tussen mannen 
en vrouwen de afgelopen jaren enigszins zijn verminderd, dat niet komt door een 
verbetering van de situatie van vrouwen, maar door de daling van de arbeidsparticipatie en 
de loonniveaus van mannen tijdens de crisis;

11. wijst met name op het feit dat de bezuinigingen op overheidsdiensten voor kinderopvang 
en ouderenzorg meestal door vrouwen worden opgevangen;

12. benadrukt dat de kloof tussen het opleidingsniveau van vrouwen (60 % van de 
afgestudeerden in Europa is vrouw) en hun participatie en positie op de arbeidsmarkt moet 
worden gedicht om economische groei en concurrentievermogen in de EU te bevorderen; 
onderstreept dat een eind moet worden gemaakt aan alle aspecten van horizontale en 
verticale segregatie, aangezien deze segregatie de werkgelegenheid onder vrouwen in 
bepaalde sectoren beperkt en vrouwen uitsluit van de hoogste rangen van de 
ondernemingsstructuur; benadrukt dat de huidige wetgeving voor positieve discriminatie, 
met name in de publieke sector van bepaalde lidstaten, gendergelijkheid op instapniveau 
heeft verbeterd, maar dat dit moet worden uitgebreid tot alle loopbaanniveaus;

13. beklemtoont dat discriminatie op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste oorzaken is 
van de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, en dat gelijke kansen in de 
arbeidssfeer en de economische onafhankelijkheid van vrouwen van cruciaal belang zijn; 
benadrukt de ongelijke en kwetsbare positie van vrouwen die tot minderheden behoren of 
van migrantenafkomst zijn met betrekking tot hun toegang tot onderwijs en de 
arbeidsmarkt; verzoekt de Commissie om in het kader van haar nieuwe strategie voor 
gendergelijkheid duidelijke maatregelen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt op grond 
van geslacht en genderidentiteit voor te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
rekrutering, gelijke beloning en pensioenen en een doeltreffender bestrijding van 
ongewenste intimiteiten op het werk; merkt op dat 30 % van de werkzoekende 
transgenders volgens een onderzoek van het Bureau voor de grondrechten discriminatie 
heeft ervaren, ondanks het bestaan van EU-wetgeving ter bescherming van individuen 
tegen discriminatie op de arbeidsmarkt1; wijst erop dat het hier gaat om een schending van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; dringt er daarom bij de 
Europese Commissie op aan om nauwlettend toezicht te houden op de doeltreffendheid 
van nationale klachteninstanties en procedures in het kader van de tenuitvoerlegging van 
de richtlijnen inzake gendergelijkheid;

14. benadrukt dat de ongelijke verdeling van gezinslasten een van de voornaamste oorzaken 
vormt voor de ongelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt; herinnert aan het feit dat 
veel vrouwen na een zwangerschapsverlof niet op de arbeidsmarkt terugkeren; benadrukt 
dat de combinatie van werk en huishouden een cruciale voorwaarde is voor 
gendergelijkheid die moet worden bevorderd door:

a) investeringen in overheidsdiensten die de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen, 
met name kwalitatieve en betaalbare instellingen voor de opvang en verzorging van 

1 http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-survey.
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kinderen (met het oog op de verwezenlijking van de door de lidstaten aangenomen 
streefcijfers die zijn vastgelegd in de Barcelonadoelen) en van mensen met een 
handicap, afhankelijke personen, ouderen en zieken, aangezien vrouwen de primaire 
verzorgers zijn en deze onbetaalde taken hun werk negatief beïnvloeden;

b) maatregelen ter bevordering van de deelname van mannen aan het huishouden door 
middel van aangescherpte wetgeving inzake ouderschapsverlof voor beide ouders, die 
evenwel sterke prikkels voor mannen biedt, zoals niet-overdraagbaar 
ouderschapsverlof, en wetgeving inzake vaderschapsverlof voor zowel biologische als 
adoptieouders; verzoekt de Commissie en de lidstaten beide wetgevingsmaatregelen te 
stimuleren, evenals andere maatregelen die het voor mannen, en met name voor 
vaders, mogelijk maakt hun recht op het combineren van privéleven en beroep uit te 
oefenen,

c) de bevordering van flexibele arbeidsovereenkomsten en mogelijkheden van telewerk 
voor zowel mannen als vrouwen, en de ondersteuning van bijscholing van moeders in 
de vorm van vakonderwijs en cursussen na een loopbaanonderbreking;

d) de bevordering van positieve voorbeelden van regelingen om werk en privéleven op 
elkaar af te stemmen, voor zowel vrouwen als mannen in educatief materiaal op alle 
niveaus in scholen;

wijst erop dat er een mentaliteitswijziging nodig is om te kunnen evolueren naar een 
eerlijke en rechtvaardige verdeling van deze lasten; verzoekt de Commissie om deze 
kwesties in de nieuwe strategie voor gendergelijkheid aan te pakken;

15. is van mening dat dringend een gemeenschappelijk standpunt door de Raad moet worden 
vastgesteld over de herziening van het voorstel voor een richtlijn inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en 
de gezondheid op het werk van werknemers tijdens de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie (COM(2008)0637), om onredelijk ontslag van vrouwelijke werknemers 
tijdens de zwangerschap te voorkomen;

16. benadrukt dat armoede onder vrouwen wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof (16,4 %) en pensioenkloof (39 %) tussen mannen en 
vrouwen, genderongelijkheden in loopbaanprogressie, de veelvuldige indienststelling van 
vrouwen via atypische arbeidsovereenkomsten (zoals "gedwongen" deeltijdwerk, tijdelijke 
contracten en nulurencontracten) of de afwezigheid van de status van meewerkende 
echtgenoot van zelfstandigen, en armoede in huishoudens van alleenstaande moeders, 
onderstreept dat het armoedepeil tegen 2020 met 20 miljoen mensen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde beleidsmaatregelen en actieprogramma's voor 
armoede- en discriminatiebestrijding met speciale aandacht voor achtergestelde vrouwen, 
die vergezeld gaan van acties tegen armoede onder vrouwen, waarbij de nadruk wordt 
gelegd op de verbetering van de arbeidsomstandigheden in lage-inkomenssectoren waarin 
hoofdzakelijk vrouwen werkzaam zijn; onderstreept dat de vele vormen van discriminatie 
waarmee vrouwen worden geconfronteerd, op grond van handicap, ras en etnische 
afkomst, sociaal-economische status, genderidentiteit en andere factoren de 
vervrouwelijking van de armoede in de hand werken; benadrukt hoe belangrijk het is om 
de gendereffecten van belastingstelsels en arbeidstijdregelingen op vrouwen en gezinnen 
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te evalueren;

17. benadrukt dat de loonverschillen tussen mannen en vrouwen ontstaan door een 
ontoereikende arbeidsparticipatie van vrouwen, verticale en horizontale segregatie en het 
feit dat binnen sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, vaak lagere salarissen 
gelden; benadrukt de noodzaak van toezicht op de loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen in zowel de publieke als de particuliere sector en de noodzaak van transparantie 
in het erkennen van loonverschillen tussen mannen en vrouwen op de werkplek;

18. vestigt de aandacht op het feit dat slechts 8,9 % van de leden van bestuursraden en slechts 
15 % van de niet-uitvoerende bestuurders vrouw zijn, en benadrukt de behoefte aan 
transparantie en een evenwichtiger man-vrouwverhouding in de rekrutering voor en 
bevordering tot functies waar besluiten worden genomen, op grond van identieke en 
objectief vastgestelde rekruteringscriteria, ter bestrijding van het "glazen plafond" dat in 
bijna alle lidstaten is vastgesteld; is van mening dat de EU-strategie voor gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen in dit verband een actieplan moet omvatten;

19. is van mening dat initiatieven en maatregelen moeten worden genomen, hoofdzakelijk op 
het gebied van onderwijs, met inbegrip van hoger onderwijs, om stereotiepe opvattingen 
over de werkgelegenheid van vrouwen te doorbreken; onderstreept de noodzaak 
vrouwelijk ondernemerschap, met name onder moeders, en een carrière in de 
wetenschappelijke en ICT-sector te bevorderen; benadrukt hoe belangrijk het is vrouwen 
aan te moedigen voor een bètastudie te kiezen (wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), en pleit voor hun betrokkenheid in snelgroeiende bedrijfssectoren, zoals 
onderzoek en ontwikkeling, hetgeen de economische groei en het concurrentievermogen 
van Europa aanzienlijk zou versterken;

20. is voorstander van de invoering van transparante procedures inzake de benoeming van 
vrouwen als niet-uitvoerende leden in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven; 
moedigt de publieke en de private sector aan vrijwillige steunregelingen ter bevordering 
van vrouwen in leidinggevende posities te overwegen en dringt er bij de Europese Raad 
op aan om eindelijk een gemeenschappelijk standpunt in te nemen na de eerste lezing in 
het Parlement van de richtlijn inzake vrouwen in raden van bestuur;

21. benadrukt dat het vele zwartwerk – met inbegrip van schijnzelfstandigheid – waarmee 
veel vrouwen te maken hebben, met name in het kader van huishoudelijk werk, negatieve 
gevolgen heeft voor het inkomen en de sociale zekerheid van vrouwen, gevestigde sociale 
normen op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk ondermijnt en het bbp 
van de EU verlaagt; roept op tot het scheppen van prikkels om de overgang van de 
informele naar de formele economie te vergemakkelijken; herinnert, in dit kader, aan de 
essentiële hefboom die de oprichting van een Europees platform voor de intensivering van 
de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk vertegenwoordigt;

22 verzoekt de lidstaten de strijd tegen zwartwerk en onzekere vormen van arbeid, waaronder 
"minibanen" en onechte deeltijdbanen, te intensiveren en een adequate sociale 
bescherming voor alle werknemers te garanderen; betreurt bovendien het misbruik van 
atypische arbeidsovereenkomsten om zo niet te hoeven voldoen aan de verplichtingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming;
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23. beveelt aan dat, aangezien de samenstelling en de definitie van gezinnen na verloop van 
tijd verandert, de wetgeving inzake familie en werk uitvoeriger moet ingaan op 
eenoudergezinnen en LGBT-ouderschap;

24. is van mening dat de beleidsmaatregelen en instrumenten ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, zoals de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, 
moet voldoen aan de specifieke behoeften van jongens en meisjes, zodat zij de 
arbeidsmarkt kunnen betreden; herinnert er bovendien aan dat er meer jonge vrouwen zijn 
die geen onderwijs genieten, geen opleiding volgen en niet aan het werk zijn (NEET's) 
dan jonge mannen; dringt eveneens aan op de verzameling van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens op het gebied van jeugdwerkloosheid, met het oog op de ontwikkeling van een 
op maat gemaakt en op bewijzen stoelend beleid;

25. spoort de lidstaten aan de nieuwe richtlijn inzake overheidsopdrachten te aanvaarden als 
een waardevol instrument voor de bevordering en versterking van het 
gendermainstreamingbeleid, en om te overwegen waar nodig voorwaarden aan de gunning 
van overheidsopdrachten te stellen op basis van de bestaande nationale wetgeving inzake 
gelijke behandeling en gendergelijkheid; erkent dat de mededingingswetgeving van de EU 
bij de ontwikkeling van deze benadering in acht moet worden genomen;
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