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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement
(2015/2230(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 VN-verdrag van 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– 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 de 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 artikel 3 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, dat "gender" definieert als 
"de sociaal geconstrueerde rollen, gedragingen, activiteiten en eigenschappen die een 
bepaalde maatschappij passend acht voor vrouwen en mannen",

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid (2011-2020) dat werd aangenomen door 
de Europese Raad in maart 2011,

– 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 het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Strategisch 
engagement voor gendergelijkheid 2016-2019" (SWD(2015)0278),

– gezien de Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2014-2017 van de Raad 
van Europa,

– gezien de in 2015 gepubliceerde studie van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) getiteld "Advancing women in political decision-making – Way forward",
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– gezien zijn resoluties van 10 februari 2010 over gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
in de Europese Unie – 20091, van 8 maart 2011 over gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de Europese Unie – 20102, van 13 maart 2012 over gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen in de Europese Unie – 20113 en van 10 maart 2015 over 
vooruitgang op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Europese 
Unie in 20134,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2003 over gendermainstreaming in het Europees 
Parlement5,

– gezien zijn resolutie van 18 januari 2007 over de geïntegreerde benadering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen in de werkzaamheden van de commissies6,

– gezien zijn resolutie van 22 april 2009 over de geïntegreerde benadering van 
gendergelijkheid in het kader van de werkzaamheden van de commissies en delegaties7,

– gezien zijn resolutie van 7 mei 2009 over gendermainstreaming in de externe 
betrekkingen van de EU en haar vredesopbouw/natievorming8,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2015 over de EU-strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen na 20159,

– gezien de in 2014 gepubliceerde studie van beleidsondersteunende afdeling C van het 
Europees Parlement getiteld "Evaluatie van de bijdrage van de strategie voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het actieprogramma van Peking",

– gezien de in 2014 gepubliceerde studie van beleidsondersteunende afdeling C van het 
Europees Parlement getiteld "Gendermainstreaming in commissies en delegaties van het 
Europees Parlement",

– gezien de in 2015 gepubliceerde studie van beleidsondersteunende afdeling D van het 
Europees Parlement getiteld "De EU-begroting voor gendergelijkheid",

– gezien de in mei 2014 gepubliceerde nota van UN Women getiteld "Guidance on the 
development of gender equality and the empowerment of women policies",

– gezien het in 2014 gepubliceerde document van het European Policy Institutes Network 
getiteld "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?",

– gezien het jaarverslag 2014 van de personeelsdienst, gepubliceerd door het directoraat-
generaal Personeelszaken,

1 PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 35.
2 PB C 199 E van 7.7.2012, blz. 65.
3 PB C 251 E van 31.8.2013, blz. 1.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0050.
5 PB C 61 E van 10.3.2004, blz. 384.
6 PB C 244 E van 18.10.2007, blz. 225.
7 PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 18.
8 PB C 212 E van 5.8.2010, blz. 32.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0218.
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– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8....),

A. overwegende dat artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bepaalt dat gendermainstreaming een horizontaal beginsel is, en dat 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) bepaalt dat gelijkheid 
van vrouwen en mannen een waarde is waarop de Unie berust;

B. overwegende dat het Handvest van de grondrechten specifieke bepalingen bevat over 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen als horizontaal beginsel, en dat artikel 6 VEU 
bepaalt dat het Handvest dezelfde juridische waarde heeft als de Verdragen;

C. overwegende dat het verwezenlijken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen van 
wezenlijk belang is voor de bescherming van de mensenrechten, voor de werking van 
de democratie, voor de eerbiediging van de rechtsstaat en voor economische groei en 
duurzaamheid;

D. overwegende dat er geen schot zit in de verwezenlijking van gendergelijkheid in de EU, 
en het in dit tempo nog enige tijd zal duren voordat er gelijkheid is;

E. overwegende dat de Commissie in haar Strategisch engagement voor gendergelijkheid 
2016-2019 beloofde werk te blijven maken van gendermainstreaming, onder meer door 
middel van beoordelings- en monitoringsactiviteiten;

F. overwegende dat gendermainstreaming gedefinieerd wordt als "de integratie van een 
genderperspectief in alle fases van het EU-optreden – voorbereiding, ontwerp, 
tenuitvoerlegging, monitoring en beoordeling van het beleid, wettelijke maatregelen en 
bestedingsprogramma's – om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te 
bewerkstelligen"1,

G. overwegende dat gendermainstreaming zowel proactief als reactief ingezet moet kunnen 
worden om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verwezenlijken;

H. overwegende dat gendermainstreaming op zichzelf geen beleidsdoelstelling is, maar een 
essentieel middel om gendergelijkheid te bewerkstelligen, en dat het altijd 
gecombineerd wordt met andere specifieke acties en beleidsmaatregelen om 
gendergelijkheid te bevorderen;

I. overwegende dat het tot de verantwoordelijkheden van de betreffende commissie 
behoort om er mede voor te zorgen dat gendermainstreaming in alle beleidsdomeinen 
ten uitvoer wordt gelegd en verder wordt ontwikkeld;

J. overwegende dat de bevoegde commissie sinds de vorige zittingsperiode de werkwijze 
heeft ontwikkeld om door middel van "amendementen gendermainstreaming" (GMA's) 
specifieke bijdragen te leveren aan de verslagen van andere commissies; overwegende 
dat een in 2014 gepubliceerde studie2 heeft uitgewezen dat van de GMA's die tussen juli 

1 SWD(2015)0278.
2 "Gendermainstreaming in commissies en delegaties van het Europees Parlement", beleidsondersteunende 
afdeling C van het Europees Parlement.
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2011 en februari 2013 ingediend werden, 85 % opgenomen werd in de definitieve 
verslagen die door de ten principale bevoegde commissies goedgekeurd werden;

K. overwegende dat, overeenkomstig de resolutie over gendermainstreaming uit 2003, elke 
parlementaire commissie één lid benoemt tot verantwoordelijke voor 
gendermainstreaming, en er zo een "netwerk voor gendermainstreaming" is ontstaan; 
overwegende dat in de daaropvolgende resoluties over dit onderwerp opgeroepen werd 
om het netwerk verder uit te bouwen, en om een gelijkaardig netwerk op te richten in de 
interparlementaire delegaties; overwegende dat het netwerk ondersteund wordt door een 
netwerk op personeelsniveau in de secretariaten van de commissies;

L. overwegende dat de leden van het netwerk een vragenlijst hebben ingevuld ter 
beoordeling van de stand van zaken van gendermainstreaming in hun respectieve 
beleidsdomeinen;

M. overwegende dat bij het MFK (meerjarig financieel kader) een gezamenlijke verklaring 
hoort van de drie instellingen, die overeengekomen zijn dat "in de jaarlijkse 
begrotingsprocedures voor het MFK 2014-2020 waar nodig genderelementen zullen 
worden geïntegreerd, waarbij rekening wordt gehouden met de wijze waarop het 
algeheel financieel kader van de Unie aan meer gendergelijkheid bijdraagt (en voor 
gendermainstreaming zorgt)";

N. overwegende dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) werd opgericht 
om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, onder meer door middel van 
gendermainstreaming in al het beleid van de Unie en het daaruit voortvloeiende 
nationale beleid; overwegende dat het EIGE een Platform voor gendermainstreaming 
heeft ontwikkeld en een gendergelijkheidswoordenboek met een verklarende 
woordenlijst heeft opgesteld ter ondersteuning van beleidsmakers, personeel van EU-
instellingen en overheidsorganen bij de integratie van een genderperspectief in hun 
werkzaamheden;

O. overwegende dat gendermainstreaming zowel gaat over het integreren van een 
genderperspectief in de inhoud van de verschillende beleidsdomeinen, als over het 
zorgen voor vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in die beleidsdomeinen; 
overwegende dat deze twee facetten in alle fases van het beleidsvormingsproces de 
nodige aandacht moeten krijgen;

P. overwegende dat alle interne en externe EU-beleidsmaatregelen zodanig ontworpen 
moeten zijn dat zij in gelijke mate jongens en meisjes, mannen en vrouwen, en alle 
andere genderidentiteiten ten goede komen;

Q. overwegende dat een gendergevoelig parlement een belangrijke rol speelt bij het 
bestrijden van genderongelijkheid, het faciliteren van gelijke participatie van vrouwen 
en mannen en het leggen van de grondslag voor een kader voor gendergendergelijkheid;

R. overwegende dat te weinig middelen en personeel worden toegekend om een reële 
vooruitgang in de gendermainstreaming van de werkzaamheden van het Parlement te 
waarborgen;

S. overwegende dat de systematische en periodieke verzameling van naar geslacht 
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uitgesplitste gegevens en statistieken onontbeerlijk is om de vooruitgang op het vlak 
van gendergelijkheid te kunnen analyseren;

T. overwegende dat vrouwen in topfuncties van het Parlement ondervertegenwoordigd 
blijven, en dat er een duidelijk invloedsverschil is tussen de commissies die een man 
dan wel een vrouw als voorzitter hebben; overwegende dat mannen nog steeds 
dominant aanwezig zijn in de meest invloedrijke leidinggevende functies;

U. overwegende dat de in 2007 goedgekeurde resolutie bepaalt dat de 
gendermainstreaming van de werkzaamheden van het Parlement elke twee jaar 
beoordeeld moet worden;

Algemene beoordeling van het huidige institutionele kader

1. is van mening dat een genderperspectief maar in een beleidsproces geïntegreerd is als 
twee verschillende facetten in overweging worden genomen: de inhoud van het beleid, 
en de gendervertegenwoordiging in de diensten en bij de beleidsvorming;

2. merkt op dat binnen het organigram van het Parlement verschillende organen de taak 
hebben om gendermainstreaming te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, zowel op 
beleidsniveau als op niveau van de dagelijkse werking:

– de Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit, die 
verantwoordelijk is voor het stimuleren van volledige gelijkwaardigheid tussen 
vrouwen en mannen op alle vlakken van de dagelijkse werking van het secretariaat 
van het Parlement;

– de commissie die bevoegd is voor specifieke maatregelen ter integratie van een 
genderperspectief in het werk van de andere commissies en delegaties;

– het netwerk voor gendermainstreaming;

– de diensten die ervoor moeten zorgen dat er in alle functies van het organigram een 
evenwichtige gendervertegenwoordiging is;

3. betreurt dat de activiteiten van deze verschillende voor gendermainstreaming bevoegde 
organen niet worden gecoördineerd of geïntegreerd, noch binnen het Parlement noch in 
samenwerking met andere instellingen (er is geen interinstitutioneel 
samenwerkingsmechanisme voor gendermainstreaming); neemt zich voor om een 
daadwerkelijke samenwerking tussen alle actoren binnen dit institutioneel kader tot 
stand te brengen, op basis van specifieke mechanismen zoals monitoring en feedback 
over prestaties;

4. spreekt nogmaals de belofte uit om regelmatig een beleidsplan voor 
gendermainstreaming binnen het Parlement goed te keuren en ten uitvoer te leggen, 
teneinde gendergelijkheid in het algemeen te bevorderen door het genderperspectief te 
integreren in zijn beleid en in zijn activiteiten, ook in beleidsvormingsstructuren en 
administratie;

5. roept op om het netwerk voor gendermainstreaming, waarin niet alleen de commissies 
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vertegenwoordigd zijn maar ook de interparlementaire delegaties, verder uit te bouwen, 
en vraagt dat het netwerk volledig betrokken wordt bij de regelmatige monitoring van 
gendermainstreaming over de beleidsgrenzen heen;

6. benadrukt dat procedures waarbij met andere commissies wordt samengewerkt het 
meest doeltreffend zijn om een gendergelijkheidsperspectief in het 
beleidsvormingsproces te integreren (zo wees de hiervoor genoemde studie uit 2014 
over dit onderwerp uit); benadrukt dat het belangrijk is dat de andere commissies hun 
medewerking verlenen aan gendermainstreaming, en het in hun werkzaamheden 
implementeren;

7. verzoekt de bevoegde diensten om te blijven werken aan maatregelen die voor een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven moeten zorgen; betreurt dat vrouwelijke 
ambtenaren van het EP vooral tot de functiegroep assistent (AST) behoren; vraagt om 
de gendergelijkheid binnen het Parlement jaarlijks te analyseren op basis van naar 
geslacht uitgesplitste gegevens, op alle personeelsniveaus en in alle politieke lichamen, 
met inbegrip van parlementaire medewerkers, en vraagt dat het verslag hiervan 
openbaar wordt gemaakt;

8. betreurt dat de streefcijfers voor genderevenwicht in het hoger en middenkader die in 
2006 door het Bureau werden goedgekeurd (verslag-Kaufmann), niet tegen de deadline 
van 2009 werden behaald en ook tot op heden niet zijn verwezenlijkt; merkt op dat de 
Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit deze streefcijfers telkens 
voor de daaropvolgende jaren heeft overgenomen;

9. merkt op dat de Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit bevoegd is 
voor de goedkeuring van een Actieplan voor de bevordering van gelijkheid en 
diversiteit in het Parlement, en voor de opvolging van de implementatie ervan; verzoekt 
de Groep op hoog niveau om met de steun van de bevoegde diensten een alomvattende 
routekaart voor gendergelijkheid in te dienen, die aangeeft hoe de vertegenwoordiging 
van vrouwen in het hoger en middenkader tegen 2020 met 40 % verhoogd kan worden;

10. verzoekt de politieke fracties de mogelijkheid te overwegen om zowel een vrouw als 
een man als kandidaat-voorzitter voor commissies en groepen voor te stellen;

Instrumenten voor gendermainstreaming

11. benadrukt dat het gebruik van GMA's doeltreffender is dan werken met adviezen, omdat 
GMA's beknopter zijn, sneller ingediend kunnen worden en fundamentele, specifieke en 
afgebakende kwesties betreffen; roept de bevoegde commissie opnieuw op om deze 
werkwijze met GMA's in het reglement op te nemen, met inachtneming van de 
specifieke rol die de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid vervult bij 
gendermainstreaming als een horizontaal principe;

12. betreurt het dat er nog steeds geen maatregelen voor genderbudgettering zijn getroffen, 
ondanks de interinstitutionele verklaring over het bijdragen tot gendermainstreaming die 
als bijlage aan het MFK is toegevoegd; benadrukt in dit verband dat het noodzakelijk is 
om nauw toezicht te houden op hoe de principes van de gezamenlijke verklaring zijn 
geïmplementeerd, met name wat betreft de jaarlijkse begrotingsprocedures, en vraagt 
dat de bevoegde commissie een formele rol toegewezen krijgt bij de herziening van het 
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MFK;

13. benadrukt dat het gendervriendelijk maken van de begroting behoort tot de middelen die 
beleidsmakers inzetten om de genderkloof te dichten; betreurt het dat uit inspanningen 
om de begroting gendervriendelijk te maken is gebleken dat het genderperspectief nog 
lang niet in alle beleid, op alle niveaus en in elke fase van het beleidsvormingsproces 
aanwezig is;

14. merkt op dat de Commissie zich voorgenomen heeft om verder te gaan met 
gendermainstreaming door, in overeenstemming met de beginselen voor betere 
regelgeving, gendergelijkheid als criterium op te nemen in effectbeoordelingen en 
evaluaties, en overweegt om in 2017 een verslag uit te geven over gendermainstreaming 
in de Commissie;

15. herhaalt dat voldoende middelen nodig zijn, ook op het niveau van het Parlement, om 
naar geslacht gespecificeerde effectbeoordelingen en analyses te kunnen ontwikkelen;

16. roept het EIGE op om alle commissies regelmatig te informeren, zodat het 
genderperspectief in alle domeinen van de beleidsvorming benadrukt wordt, en om de 
gegevens en de instrumenten die het heeft ontwikkeld, zoals het platform voor 
gendermainstreaming, beschikbaar te stellen; dit kadert binnen de bredere inspanningen 
om capaciteit op te bouwen en is ook bedoeld voor personeel en parlementaire 
medewerkers;

17. benadrukt dat het gebruik van sekseneutrale taal in zijn werkzaamheden belangrijk is en 
een positief effect heeft; drukt nogmaals zijn steun uit voor de richtsnoeren van het 
Bureau inzake sekseneutraal taalgebruik en voor het feit dat deze voortdurend 
geactualiseerd worden, onder meer op basis van de instrumenten die op 
interinstitutioneel niveau ontwikkeld zijn;

18. merkt op dat op basis van de antwoorden op de vragenlijst geconcludeerd kan worden 
dat bepaalde instrumenten zeer doeltreffend zijn om een genderperspectief in de 
werkzaamheden van de commissies te integreren, waaronder:

– het verspreiden van belangrijke documenten en het opnemen van het thema 
gendergelijkheid in de taakomschrijving voor bestelde studies;

– de aandacht toespitsen op het gebruik van specifieke terminologie en definities in 
verband met gendergelijkheid;

– stimuleren dat ontwerpvoorstellen voor wetgeving betreffende toekomstige 
overeenkomsten ex ante en ex post geëvalueerd worden;

– opleiding en bewustmaking voor leden, personeel, politiek adviseurs en 
medewerkers;

19. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor de ontwikkeling van gerichte en regelmatige 
opleidingen over gendermainstreaming, waarvoor voldoende middelen beschikbaar 
worden gemaakt en die in de specifieke behoeften van het Parlement voorzien;
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Gendermainstreaming in de werkzaamheden van de commissies

20. roept nogmaals op om de belofte om een tweejaarlijks verslag over 
gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Parlement uit te brengen, effectief 
waar te maken; is zich bewust van de rol die het netwerk voor gendermainstreaming 
speelt bij het beoordelen van de stand van zaken van gendermainstreaming in alle 
beleidsdomeinen, en raadt aan om van de vragenlijst die als basis voor het hierboven 
genoemde verslag werd gebruikt, een jaarlijkse monitoringsmethode te maken;

21. merkt op dat de leden van het netwerk over het algemeen op de vragenlijst antwoordden 
dat in hun specifieke beleidsdomein rekening werd gehouden met genderspecifieke 
behoeften, en dit bij verschillende werkzaamheden, zoals verslagen, amendementen 
over gelijkheid tussen vrouwen en mannen, onderzoeken, hoorzittingen, missies en 
gedachtewisselingen;

22. betreurt het dat een grote meerderheid van de commissies nog geen actieplan voor 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen voor hun werkzaamheden heeft goedgekeurd 
noch besproken; moedigt het netwerk voor gendermainstreaming aan om een algemeen 
actieplan voor gendermainstreaming goed te keuren en te voorzien in instrumenten voor 
opvolging en toezicht;

23. benadrukt dat het belangrijk is om de werking van het netwerk voor 
gendermainstreaming grondig te evalueren en op zoek te gaan naar manieren om zijn 
leden meer te betrekken en nog bewuster te maken; raadt aan dat de leden van het 
netwerk voor gendermainstreaming, waar mogelijk, leden van de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid zijn; raadt aan dat regelmatig contact en 
uitwisselingen plaatsvinden tussen de bevoegde commissie en het netwerk;

24. raadt aan dat het netwerk voor gendermainstreaming gezamenlijk wordt voorgezeten 
door een lid van de bevoegde commissie en een ander lid van het netwerk, dat op basis 
van een roulatiesysteem telkens uit een andere commissie komt, zodat het signaal wordt 
gegeven dat gendermainstreaming alle commissies betreft;

25. is van mening dat het aanstellen van een vaste rapporteur voor gendermainstreaming zal 
zorgen voor een stevigere structuur, voor de stabiliteit die nodig is voor de 
samenwerking tussen het netwerk voor gendermainstreaming en de bevoegde 
commissie, en voor een permanente band met de andere organen voor 
gendermainstreaming in het Parlement;

Interinstitutionele samenwerking ter ondersteuning van gendermainstreaming

26. is van mening dat sterkere interinstitutionele banden zullen zorgen voor een beter 
genderevenwicht in de EU-beleidsvorming; merkt op dat nog geen gestructureerde 
samenwerking over gendermainstreaming is opgezet met andere institutionele partners, 
bijvoorbeeld de Commissie en het EIGE; roept de Commissie op om een passend kader 
voor te stellen waarbinnen een interinstitutionele samenwerking over 
gendermainstreaming kan opgestart worden en vraagt hierbij ook de andere relevante 
stakeholders te betrekken;

27. raadt aan dat de Europese Ombudsman elk jaar de Groep op hoog niveau inzake 
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gendergelijkheid en diversiteit van het Parlement informeert over klachten van 
wanbeheer die betrekking hebben op gendergelijkheid in het Parlement, met 
inachtneming van het Besluit van het Europees Parlement inzake het Statuut van de 
Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt;

28. is van mening dat het delen van beste praktijken met andere organisaties ervoor zorgt 
dat de capaciteit in het Parlement opgebouwd wordt, en dat de implementatie van 
gendermainstreaming doeltreffender zal verlopen; roept op om op alle niveaus het delen 
van beste praktijken te organiseren met andere instellingen en organisaties zoals UN 
Women, de Raad van Europa, de EU-instellingen en de stakeholders die betrokken zijn 
bij het bevorderen van gendergelijkheid, zoals organen voor gendergelijkheid, de 
sociale partners en ngo's; stimuleert deelname aan specifieke programma's voor 
capaciteitsopbouw van andere internationale organisaties en raadt aan dat hun steun 
gewonnen wordt om op maat gemaakte programma's voor gendermainstreaming te 
organiseren;

29. benadrukt dat het noodzakelijk is om samen te werken met de nationale parlementen en 
om regelmatig gedachtewisselingen en contactmomenten vast te leggen, zodat de beste 
praktijken om gendermainstreaming te bevorderen verder ontwikkeld worden; raadt aan 
dat een interparlementaire bijeenkomst over gendermainstreaming wordt georganiseerd;

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

Gendermainstreaming is internationaal aanvaard als een strategie voor het bereiken van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen. In de praktijk wordt gendermainstreaming gedefinieerd 
als de integratie van een genderperspectief in voorbereiding, ontwerp, tenuitvoerlegging, 
monitoring en beoordeling van het beleid, wettelijke maatregelen en bestedingsprogramma's 
om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bewerkstelligen en discriminatie tegen te 
gaan.

Gendermainstreaming wordt op twee manieren ingevuld: het omvat zowel de integratie van 
een genderperspectief in de materie van de verschillende beleidsdomeinen als 
benaderingswijzen om gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in een bepaald 
beleidsdomein te waarborgen. Beide aspecten – gendervertegenwoordiging en een 
genderbewuste inhoud – moeten in alle fases van het beleidsvormingsproces de nodige 
aandacht krijgen.

Hoewel cijfers belangrijk zijn, moet ook onderzocht worden hoe de beleidsmaatregelen 
inhoudelijk met gender omspringen, zodat er meer inzicht ontstaat in hoe zij vrouwen en 
mannen ten goede kunnen komen. Een genderbewust beleid waarborgt dat in dezelfde mate 
aan de belangen van alle burgers, vrouwen en mannen, tegemoetgekomen wordt.

Volgens de traditionele zienswijze zijn overheidsbeleid en wetgeving genderneutrale 
instrumenten: de achterliggende gedachte daarbij is dat een overheidsbeleid alle leden van de 
bevolking evenveel ten goede komt.
In onze maatschappij zijn genderongelijkheden echter nog altijd structureel aanwezig. Zelfs 
wanneer de wet vrouwen en mannen als gelijken behandelt, hebben vrouwen nog altijd niet 
dezelfde toegang tot en controle over middelen en goederen. Deze situatie toont bijgevolg aan 
dat het gendervriendelijk maken van de inhoud van beleidsmaatregelen een cruciaal onderdeel 
is van een strategie die gericht is op echte gendergelijkheid.

Gendermainstreaming in de EU

De EU erkent gelijkheid tussen vrouwen en mannen als een basisrecht, een 
gemeenschappelijke waarde, en een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de EU-
doelstellingen van groei, werkgelegenheid en sociale cohesie.

Sinds 1996 hanteert de Commissie een tweeledige werkwijze voor het bewerkstelligen van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze aanpak houdt in dat een genderperspectief wordt 
geïntegreerd in alle beleid, maar ook dat specifieke maatregelen worden ingevoerd om 
genderongelijkheden te bestrijden, voorkomen en verhelpen. Beide facetten gaan hand in 
hand; het ene kan het andere niet vervangen.
Binnen het Europees Parlement is de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(FEMM) het belangrijkste bevoegde orgaan voor het bevorderen van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen en gendermainstreaming in alle beleids- en wetgevingsprocessen van het 
EP.

De werkwijze om "amendementen gendermainstreaming" te gebruiken om het genderaspect 
te integreren in de verslagen van de andere commissies, werd bij het begin van de 7e 
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zittingsperiode ingevoerd, en wordt nog steeds met succes gebruikt.

Sinds 2009 bestaat er een netwerk van leden die bevoegd zijn voor gendermainstreaming in 
EP-commissies, alsmede een bijkomend netwerk op personeelsniveau. Het netwerk komt 
regelmatig samen en wisselt informatie uit over lopende zaken die van belang zijn voor zijn 
leden; er worden ook beste praktijken uitgewisseld. Tijdens de laatste legislatuur hebben ook 
de delegaties leden aangeduid die voor gendermainstreaming verantwoordelijk zijn.

Belangrijkste conclusies op basis van de vragenlijsten die door leden van het netwerk 
beantwoord werden

De vragenlijst had tot doel na te gaan welke activiteiten en beleidsinstrumenten voor 
gendermainstreaming door de commissies worden gebruikt, en was gericht aan alle leden van 
het netwerk.

In de antwoorden die de leden van het netwerk op de vragenlijst gaven, werden enkele goede 
praktijken gesignaleerd, maar kwamen ook een aantal problemen naar boven in verband met 
de doeltreffendheid van het huidige kader voor gendermainstreaming.

De leden van het netwerk antwoordden over het algemeen dat er in hun respectievelijke 
beleidsdomeinen activiteiten zijn waarbij rekening gehouden wordt met genderspecifieke 
behoeften: bijvoorbeeld verslagen, amendementen over gendergelijkheid, studies en 
gedachtewisselingen. De mate waarin aandacht aan gendermainstreaming geschonken werd, 
varieerde aanzienlijk, gaande van geen activiteit in het bevraagde tijdskader, tot toepassing in 
verschillende beleidsdomeinen, soms zelfs als kernelement. Een meerderheid van de leden 
wees thema's aan waar in de komende tijd nader zal worden gelet op de genderdimensie, en 
wel in de verschillende werkzaamheden die door de commissie worden verricht, zoals 
verslagen (waaronder uitvoeringsverslagen), hoorzittingen, studies, begrotingsprocedures, 
jaarlijkse kwijtingsprocedures.

Wat betreft het Actieplan voor gendergelijkheid, de doelstellingen op korte en lange termijn 
van de commissies, werd helaas vastgesteld dat de grote meerderheid van de commissies nog 
geen actieplan had goedgekeurd of besproken. Tot nu toe hebben één commissie en één 
subcommissie een actieplan voor gendergelijkheid goedgekeurd, en voert een kleine groep 
besprekingen over de mogelijkheid ervan.

Verschillende leden van het netwerk benadrukten echter dat in hun commissie 
gendermainstreaming werd gestimuleerd en gerespecteerd, zelfs zonder dat er een actieplan 
was, en zij gaven als voorbeeld het evenwicht tussen vrouwen en mannen, het contact met 
stakeholders en de goedkeuring van amendementen gendermainstreaming. Als hulpmiddelen 
om de implementatie van een actieplan inzake gendermainstreaming te ondersteunen werden 
statistieken en opleiding genoemd.

Verschillende commissies vermeldden dat verschillende leden actief waren op het vlak van 
gendermainstreaming, waaronder leden die ook tot de Commissie FEMM behoren; andere 
commissies meldden dat enkel de leden van het netwerk bevoegd waren voor 
gendermainstreaming, en één commissie had een checklist voor gendermainstreaming 
opgesteld. Slechts een klein aantal commissies gaf aan dat hun personeel opleiding over het 
onderwerp heeft gekregen of actief was op het vlak van gendermainstreaming.
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De vraag over het regelmatig delen en verspreiden van informatie over gendermainstreaming 
onder leden en personeel bracht aan het licht dat informatie vaak niet tot op de juiste plaats is 
geraakt. Alle leden van het netwerk beschouwden opleiding, naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en gendereffectbeoordelingsstudies als zeer belangrijke instrumenten om de 
implementatie van gendermainstreaming binnen het Europees Parlement te bevorderen. De 
mate waarin deze instrumenten gebruikt werden, varieerde aanzienlijk tussen de commissies, 
gaande van zeer laag tot hoog. Vooral gendereffectbeoordelingsstudies werden als nuttig 
beschouwd om beleidsmaatregelen te ontwerpen en te implementeren die net die uitdagingen 
aanpakken waarmee EU-burgers, en met name vrouwen, dagelijks geconfronteerd worden; 
deze studies zouden kunnen kaderen binnen een meer algemene beoordeling: welke invloed 
heeft een ontwerpmaatregel op de basisrechten?

De gewoonte om amendementen gendermainstreaming te gebruiken, werd als een goede 
werkwijze beschouwd, maar er werd opgeroepen tot een aantal verbeteringen. De procedure 
moet met name geïntegreerd worden in het reglement, en de samenwerking tussen de 
Commissie FEMM en het lid van het netwerk in elke commissie moet hechter worden, ook in 
de ontwerpfase van de amendementen. Met de uitspraak "een genderperspectief werd in alle 
niveaus van het begrotingsproces geïntegreerd" waren maar zeer weinig deelnemers het eens.

En ten slotte, op de vraag of hun commissie aan andere commissies of organen om advies of 
ondersteuning had gevraagd bij een genderevenwichtige analyse of besluit, waren de 
antwoorden voor de referentieperiode over het algemeen negatief.

Structuur en interinstitutionele relaties

Het Europees Parlement heeft geleidelijk een structuur voor gendermainstreaming 
opgebouwd. De werkzaamheden van elk orgaan apart worden positief beoordeeld, maar het 
algemeen beeld is versnipperd, en het lijkt erop dat het gebrek aan interactie de 
doeltreffendheid van het systeem ondermijnt.
Daarom heeft de rapporteur een aantal maatregelen voorgesteld om de huidige structuur van 
het netwerk voor gendermainstreaming steviger, doeltreffender en efficiënter te maken. Tot 
die maatregelen behoort de oprichting van een solide interinstitutioneel netwerk:

 een verbeterde samenwerking met de nationale parlementen, om regelmatige 
gedachtewisselingen en contactmomenten vast te leggen, teneinde beste praktijken om 
gendermainstreaming te bevorderen verder te ontwikkelen,

 een stabiele relatie met de Groep op hoog niveau voor gendergelijkheid en diversiteit 
van het EP,

 een roterend co-voorzitterschap van het netwerk voor gendermainstreaming,
 het opstarten van een gestructureerde samenwerking met andere institutionele 

partners, zoals de Commissie en het EIGE,
 de uitwerking van een toereikend kader voor gendermainstreaming door de 

Commissie,
 een vaste rapporteur voor gendermainstreaming, zodat een stabiele samenwerking 

tussen de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het netwerk voor 
gendermainstreaming verzekerd is,

 meer invloed van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid op de 
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gendergerelateerde aspecten van de begroting (gendervriendelijk maken van de 
begroting).
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