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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 het Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de 

uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), 

– 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/JBZ1, 

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking die op 15 september 1995 

tijdens de vierde wereldvrouwenconferentie werden aangenomen, en de latere 

slotdocumenten die werden aangenomen tijdens de bijzondere zittingen van de 

Verenigde Naties Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) en Peking +15 (2010), 

– gezien het VN-Verdrag van 1949 inzake de afschaffing van mensenhandel en van de 

exploitatie van prostitutie van anderen, 

– 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 zijn standpunt van 20 oktober 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad 

inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
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veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, 

na de bevalling en tijdens de lactatie (richtlijn moederschapsverlof)1, 

– 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 beroep2, 

– gezien Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing 

van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en 

het aanbod van goederen en diensten3, 

– gezien Richtlijn 2013/62/EU van de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van 

Richtlijn 2010/18/EU tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het 

CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, in 

verband met de wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie4, 

– gezien het bestaan sinds 1975 van EU-richtlijnen inzake verschillende aspecten van de 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Richtlijn 2010/41/EU5, Richtlijn 

2010/18/EU6, Richtlijn 2006/54/EG, Richtlijn 2004/113/EG, Richtlijn 92/85/EEG7, 

Richtlijn 86/613/EEG8 en Richtlijn 79/7/EEG9), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 14 maart 2012 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 maatregelen (richtlijn vrouwelijke bestuurders) (COM(2012)0614), 

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

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), en artikel 3 daarvan 

dat "gender" definieert als "de sociaal geconstrueerde rollen, gedragingen, activiteiten 

en eigenschappen die een bepaalde maatschappij passend acht voor vrouwen en 

mannen", 

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad van 4 maart 2016 

over de ondertekening namens de Europese Unie van het Verdrag van de Raad van 

Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld (COM(2016)0111), 

– gezien de conclusies van de Raad van 16 juni 2016 over gendergelijkheid (00337/2016), 

– gezien de conclusies van de Raad van 2 t/m 6 juni 2014 over de preventie en bestrijding 

van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van vrouwelijke 

genitale verminking (09543/2014), 
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– gezien de conclusies van de Raad van 7 december 2015 over gendergelijkheid in de 

besluitvorming (14327/2015), 

– gezien de verklaring van het voorzitterschapstrio van 7 december 2015 ondertekend 

door Nederland, Slowakije en Malta, 

– 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 het werkdocument van de diensten van de Commissie van 3 maart 2015, getiteld 

"2014 Report on equality between women and men in 2014" (SWD(2015)0049), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 4 maart 2016, getiteld 

"2015 Report on equality between women and men in 2015" (SWD(2016)0054), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 3 december 2015, 

getiteld "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (SWD(2015)0278), 

– gezien zijn resoluties van 10 februari 2010 over de gelijkheid van vrouwen en mannen 

in de Europese Unie – 20091, van 8 maart 2011 over de gelijkheid van vrouwen en 

mannen in de Europese Unie – 20102, van 13 maart 2012 over de gelijkheid van 

vrouwen en mannen in de Europese Unie – 20113 en van 10 maart 2015 over 

vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese 

Unie in 20134, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 november 2013, getiteld "Vrouwelijke 

genitale verminking uitbannen" (COM(2013)0833) en gezien zijn resolutie van 6 

februari 20145 over het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking,  

– gezien de resultaten van het onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten (FRA) naar ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en 

transgenderpersonen in de Europese Unie (EU LGTB Survey), gepubliceerd in mei 

2013, 

– gezien het verslag van het FRA, getiteld "Violence against women – an EU-wide 

survey. Main results", gepubliceerd in maart 2014, 

– gezien het verslag van het FRA, getiteld "The fundamental rights situation of intersex 

people", gepubliceerd in mei 2015, 

– gezien het verslag van het Europees netwerk van nationale organen voor de bevordering 

van gelijke behandeling (Equinet), getiteld "The Persistence of Discrimination, 

Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality Bodies informing a new 

European Commission Strategy for Gender Equality" (Het voortbestaan van 

discriminatie, intimidatie en ongelijkheid van vrouwen. De activiteiten van organen 

voor de bevordering van gendergelijkheid ten behoeve van een nieuwe strategie van de 

                                                 
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  PB C 316 van 30.8.2016, blz. 2. 
5  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0105. 



Commissie voor gendergelijkheid), gepubliceerd in 2015, 

– gezien de verslagen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), getiteld "The gender employment gap: challenges 

and solutions"(2016) (Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen - 

uitdagingen en oplossingen; 2016), "Social partners and gender equality in 

Europe"(2014) (Sociale partners en gendergelijkheid in Europa; 2014), "Developments 

in working life in Europe: EurWORK annual review" (2014 en 2015), (Ontwikkelingen 

in de arbeidssfeer: jaaroverzicht EurWORK; 2014 en 2015), en het zesde Europese 

onderzoek naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) (2016), 

– gezien zijn resolutie van 3 februari 2016 over de nieuwe strategie voor gendergelijkheid 

en vrouwenrechten na 20151 en zijn resolutie van 9 juni 2015 over de EU-strategie voor 

de gelijkheid van vrouwen en mannen na 20152, 

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 over het bestrijden van geweld tegen 

vrouwen3, 

– gezien zijn resolutie van 9 september 2015 over meisjes mondig maken door middel van 

onderwijs in de EU4, 

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2016 over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en 

asielzoekers in de EU5, 

– gezien zijn resolutie van 28 april 2016 over vrouwen die als huishoudelijk personeel en 

als verzorger werken in de EU6, 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over armoede: een genderperspectief7, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over het creëren van 

arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en 

privéleven8, 

– gezien zijn resolutie van 15 september 2016 over de toepassing van Richtlijn 

2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader 

voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en 

beroep")9, 

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2016 over gendermainstreaming in de werkzaamheden 

van het Europees Parlement10, 

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2016 over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0042. 
2  PB C 407 van 4.11.2016, blz. 2. 
3  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0126. 
4  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0312. 
5  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0073. 
6  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0203. 
7  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0235. 
8  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0338. 
9  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0360. 
10  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0072. 



2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel 

en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief1, 

– gezien het voortgangsverslag van de Commissie van 3 juni 2013 over de doelstellingen 

van Barcelona, getiteld "Ontwikkeling van opvangdiensten voor jonge kinderen in 

Europa met het oog op een duurzame en inclusieve groei"2, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 20 februari 2013 betreffende "Investeren 

in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken"3, 

– gezien de index voor gendergelijkheid van het Europees instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE) voor 2015, het verslag Peking +20: de vierde evaluatie van de uitvoering in de 

EU-lidstaten van het actieprogramma van Peking, en andere verslagen van EIGE, 

– gezien het verslag van het Europees Netwerk van juridische deskundigen op het gebied 

van gendergelijkheid en non-discriminatie, getiteld "A comparative analysis of gender 

equality law in Europe 2015" (Een vergelijkende analyse van de 

gendergelijkheidswetgeving in Europa 2015) van januari 2016, 

– gezien de gezamenlijke conclusies over de rol van mannen en jongens bij het bereiken 

van gendergelijkheid van de 48e zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw 

van de Verenigde Naties (CSW) van maart 20044, 

– gezien het document "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development", aangenomen tijdens de VN-top van 25 september 2015 over duurzame 

ontwikkeling, en de in dit document opgenomen doelstellingen en streefcijfers inzake 

gendergelijkheid, rechten van de vrouw en de versterking van de positie van vrouwen, 

– gezien het statistisch verslag van de Commissie van april 2014, getiteld "Single parents 

and employment in Europe" (alleenstaande ouders en werkgelegenheid in Europa)5, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-

0046/2017), 

A. overwegende dat de index voor gendergelijkheid van EIGE voor 2015 slechts marginale 

verbeteringen laat zien en dat de EU nog slechts halverwege is op weg naar 

gendergelijkheid en dat de totale score sinds 2005 is gestegen van 51,3 naar 52,9 van de 

100; overwegende dat er sneller vooruitgang moet worden geboekt, wil de EU de 

doelstellingen van Europa 2020 halen; 

B. overwegende dat in sommige lidstaten de laatste jaren sprake is van een sterke toename 

van politieke en burgerbewegingen die de gelijke rechten voor vrouwen en mannen 

slecht gezind zijn, en die zelfs van mening zijn dat het niet nodig is om 

gendergelijkheidsbeleid te voeren; overwegende dat dit verzet tegen gendergelijkheid 

erop gericht is om traditionele genderrollen te versterken, bestaande verworvenheden op 
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het gebied van gendergelijkheid, rechten van de vrouw en de rechten van LGBTI-

personen terug te draaien en toekomstige vooruitgang op dit gebied te belemmeren; 

C. overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen een grondrecht van de Europese 

Unie is dat wordt erkend in het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; overwegende dat de Europese 

Unie zich in dit kader ten doel stelt gelijke kansen voor mannen en vrouwen en een 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen te waarborgen en iedere vorm van 

discriminatie op grond van geslacht te bestrijden; 

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in 2015 hoger was dan ooit 

(64,5 %), maar nog altijd ruim achterbleef bij de arbeidsparticipatie van mannen 

(75,6 %); overwegende dat vrouwen helaas vier keer zo vaak voor parttime werk kiezen 

of parttime blijven werken, vaak onvrijwillig; overwegende dat veel jongeren, ondanks 

werk, nog altijd in armoede verkeren, met name in Griekenland, Spanje, Kroatië, Italië, 

Cyprus, Portugal en Slowakije; 

E. overwegende dat het werkloosheidspercentage van vrouwen in werkelijkheid hoger ligt, 

aangezien veel vrouwen niet als werkloos geregistreerd staan, met name vrouwen die in 

landelijke of afgelegen gebieden wonen, vrouwen die in een familiebedrijf meewerken 

en vrouwen die zich uitsluitend bezighouden met het huishouden en de zorg voor de 

kinderen; overwegende dat deze situatie ertoe leidt dat vrouwen geen gelijke toegang 

hebben tot openbare diensten (subsidies, pensioenen, moederschapsverlof, ziekteverlof, 

toegang tot sociale zekerheid, enz.); 

F. overwegende dat in het verslag van Eurofound over het verschil in arbeidsparticipatie 

tussen mannen en vrouwen wordt vermeld dat het verschil in arbeidsparticipatie tussen 

mannen en vrouwen de EU naar schatting 370 miljard EUR per jaar kost, oftewel 2,8 % 

van het bbp van de Unie1; 

G. overwegende dat vrouwen, met name jonge vrouwen, oudere vrouwen, alleenstaande 

moeders en vrouwen die het slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie, in landen 

die hebben geleden onder de economische crisis en die gebukt gingen onder 

bezuinigingsmaatregelen onevenredig zwaar zijn getroffen, en dat deze vrouwen, 

doordat zij steeds meer van de arbeidsmarkt werden uitgesloten, in armoede moeten 

leven en gemarginaliseerd worden; overwegende dat bezuinigingen op het gebied van 

openbare zorg en gezondheidsdiensten leiden tot hernieuwde privatisering van de zorg, 

en dat vrouwen daar het meest onder lijden; 

H. overwegende dat de feminisering van armoede in de EU voortduurt en dat het enorme 

werkloosheidscijfer voor vrouwen en het hoge percentage vrouwen dat in armoede leeft 

en te maken heeft met sociale uitsluiting nauw samenhangen met besparingen op de 

begrotingen voor overheidsdiensten zoals gezondheidszorg, onderwijs, sociale 

voorzieningen en sociale uitkeringen; overwegende dat dit beleid resulteert in onstabiele 

banen, met name door de toename van onvrijwillig deeltijdwerk en tijdelijke contracten; 

I. overwegende dat werkende vrouwen in 2015 driekwart van de huishoudelijke taken en 

twee derde van de zorg voor kinderen op zich namen, en dat deze vrouwen derhalve 

zwaar gebukt gaan onder dubbele verantwoordelijkheden; overwegende dat vrouwen in 

het algemeen zeer veel meer verantwoordelijkheden op zich nemen als het gaat om de 
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zorg voor kinderen en huishoudelijke taken; overwegende dat traditionele genderrollen 

en stereotypen nog altijd van grote invloed zijn op de rolverdeling tussen vrouwen en 

mannen thuis, op het werk en in de samenleving in het algemeen; overwegende dat een 

traditionele verdeling van verantwoordelijkheden ertoe leidt dat de status quo 

gehandhaafd blijft, dat de kansen van vrouwen op werk en de persoonlijke ontwikkeling 

van vrouwen belemmerd worden en dat vrouwen weinig tijd overhouden voor hun 

sociale ontplooiing, deelname aan het maatschappelijk leven en deelname aan 

economische activiteiten; overwegende dat een gelijke verdeling van "onbetaalde 

arbeid", zoals huishoudelijke en zorgtaken, tussen mannen en vrouwen een voorwaarde 

is voor economische afhankelijkheid van vrouwen op de lange termijn; 

J. overwegende dat bepaalde gezinsgerelateerde vormen van verlof, ondanks de bestaande 

beleidskaders en wetgeving op EU- en nationaal niveau, nog steeds aanleiding geven tot 

discriminatie en stigmatisering van zowel vrouwen als mannen, maar dat dit met name 

vrouwen treft aangezien vooral vrouwen gezinsgerelateerd verlof opnemen, omdat met 

name zij de zorgtaken voor hun rekening nemen; 

K. overwegende dat bijna een vierde van de EU-lidstaten geen wettelijke regelingen kent 

voor vaderschapsverlof en overwegende dat in enkele landen die wel dergelijke 

regelingen kennen vaders slechts recht hebben op één, twee of een paar dagen verlof; 

overwegende dat in acht landen ouders tijdens het ouderschapsverlof geen recht hebben 

op loon, en dat het percentage vaders dat ouderschapsverlof opneemt laag ligt en dat 

slechts 10 % van de vaders ten minste één verlofdag opneemt, terwijl 97 % van de 

vrouwen gebruikmaakt van de mogelijkheid om ouderschapsverlof (waar beide ouders 

recht op hebben) op te nemen; overwegende dat het, om gendergelijkheid te 

verwezenlijken, van groot belang is dat meer gebruik wordt gemaakt van ouderschaps- 

en vaderschapsverlof; overwegende dat in de studie van Eurofound1 factoren worden 

genoemd die van invloed zijn op de beslissing van vaders om al dan niet gebruik te 

maken van ouderschapsverlof, met name: de hoogte van de vergoeding, de flexibiliteit 

van de verlofregeling, de beschikbaarheid van informatie, de beschikbaarheid en 

flexibiliteit van kinderopvangfaciliteiten en de angst om door het nemen van verlof van 

de arbeidsmarkt te worden uitgesloten; 

L. overwegende dat de beschikbaarheid van goede, toegankelijke en betaalbare 

zorgvoorzieningen en -diensten voor kinderen en oudere en andere afhankelijke 

familieleden een voorwaarde is voor de actieve integratie van vrouwen op de 

arbeidsmarkt; overwegende dat de doelstellingen van Barcelona een uitstekend 

instrument vormen om echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken en 

overwegende dat alle lidstaten ernaar moeten streven deze doelstellingen zo spoedig 

mogelijk te halen; overwegende dat moeders steeds vaker als gevolg van het gebrek aan 

goede en betaalbare kinderopvangvoorzieningen en -diensten gedwongen worden om te 

kiezen tussen werken in deeltijd en stoppen met werken om voor hun kinderen te 

zorgen, met alle gevolgen van dien voor het gezinsinkomen en -pensioen; 

M. overwegende dat de toegang tot onderwijs en het fundamentele recht van meisjes en 

vrouwen op scholing belangrijke Europese waarden zijn en van essentieel belang zijn 

voor de versterking van de positie van meisjes en vrouwen op sociaal, cultureel en 

professioneel gebied en ervoor zorgen dat zij ook alle andere sociale, economische, 

culturele en politieke rechten kunnen uitoefenen, waardoor een bijdrage wordt geleverd 
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aan de voorkoming van geweld tegen vrouwen en meisjes; overwegende dat gratis, 

verplicht onderwijs voor iedereen een essentiële voorwaarde is om gelijke kansen voor 

iedereen te garanderen, en beschikbaar moet zijn voor alle kinderen, zonder enige vorm 

van discriminatie en ongeacht hun verblijfsstatus; overwegende dat de bestrijding van 

genderongelijkheid begint vanaf de kleuterleeftijd en dat onderwijsprogramma's, 

ontwikkelingsdoelstellingen en leerresultaten onder voortdurend pedagogisch toezicht 

moeten staan; 

N. overwegende dat gendergelijkheid de verantwoordelijkheid is van alle individuen in de 

samenleving en dat zowel mannen als vrouwen hieraan een actieve bijdrage moeten 

leveren; overwegende dat de autoriteiten zich zouden moeten inzetten voor de 

ontwikkeling van voorlichtingscampagnes gericht op mannen en jongere generaties, met 

het doel de betrokkenheid van mannen en jongens als partners te verbeteren, alle 

vormen van gendergerelateerd geweld geleidelijk te voorkomen en uit te bannen en 

vrouwen te ondersteunen en mondig te maken; 

O. overwegende dat er weliswaar tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan, maar 

dat de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU nog altijd 16,1 % 

bedraagt, ondanks het feit dat vrouwen gemiddeld een hoger opleidingsniveau bereiken 

dan mannen; 

P. overwegende dat horizontale en verticale gendersegregatie op de arbeidsmarkt nog 

altijd op grote schaal voorkomt, onder meer doordat minder waarde wordt toegekend 

aan banen die als typisch "vrouwelijk" worden gezien dan aan banen die men als 

"mannelijk" beschouwt, doordat er nog altijd sprake is van "glazen plafonds", waardoor 

vrouwen er niet in slagen de hoogste en best betaalde banen te krijgen en doordat 

vrouwen nog altijd oververtegenwoordigd zijn in deeltijdbanen, die slechter betaald 

worden dat voltijdsbanen; overwegende dat evenveel vrouwen als mannen (of zelfs 

meer vrouwen dan mannen) een academische graad hebben, maar dat de gevolgen van 

genderstereotypen op onderwijs en scholing en op de beslissingen die leerlingen tijdens 

hun schooltijd maken van invloed kunnen zijn op de keuzes tijdens hun verdere leven 

en dus ook grote gevolgen hebben voor hun kansen op de arbeidsmarkt; overwegende 

dat de stereotypen die in de maatschappij hebben postgevat, inhoudende dat het hebben 

van kinderen en het hebben van een voltijdsbaan niet samengaan, ervoor zorgen dat 

vrouwen in een nadelige positie komen te verkeren en dat jonge vrouwen afzien van het 

volgen van vervolgonderwijs of het investeren in een carrière; 

Q. overwegende dat de samengestelde indicator betreffende betaalde en onbetaalde 

werktijd van de Eurofound-enquête naar arbeidsomstandigheden laat zien dat vrouwen, 

betaald en onbetaald werk opgeteld, meer uren werken1; 

R. overwegende dat er onder meer in de goederen-, diensten- en landbouwsector sprake is 

van ongelijke toegang van vrouwen en mannen tot economische en financiële middelen, 

zoals activa, kapitaal, productiemiddelen en kredietverlening; 

S. overwegende dat de pensioenkloof in 2014 in de EU nog altijd zeer groot was en maar 

liefst op 40,2 % lag; overwegende dat deze pensioenkloof veroorzaakt wordt door het 

feit dat vrouwen vaak in deeltijd werken of hun loopbaan onderbreken vanwege 

zorgtaken en daarom minder recht hebben op financiële middelen, zoals uitkeringen of 

pensioenregelingen, waar zij recht op zouden hebben gehad als zij voltijds hadden 

                                                 
1  Eurofound (2015): "First findings: Sixth European Working Conditions Survey". 



gewerkt;  

T. overwegende dat er in de EU nog altijd enkele lidstaten zijn die geen belasting- en 

socialezekerheidsstelsels op basis van geïndividualiseerde rechten kennen; overwegende 

dat vrouwen in een dergelijke situatie afhankelijk zijn van hun echtgenoten, omdat zij 

alleen afgeleide rechten hebben op basis van hun relatie met een man; 

U. overwegende dat het totale aandeel vrouwen dat lid is van nationale/federale 

parlementen in het afgelopen decennium slechts met ongeveer 6 % is gestegen en in 

2015 op 29 % lag; 

V. overwegende dat in 2015 slechts 6,5 % van de president-commissarissen en 4,3 % van 

de bestuursvoorzitters van de grootste beursgenoteerde ondernemingen vrouw was; 

W. overwegende dat er in raden van bestuur van EU-agentschappen, ondanks de toezegging 

van de EU om in het kader van de besluitvorming te streven naar gendergelijkheid, nog 

lang geen sprake is van genderevenwicht en er nog altijd sprake is van 

gendersegregatie, en dat gemiddeld 71 % van de leden van raden van bestuur man is, 

het voorzitterschap van raden van bestuur slechts in één op de drie gevallen wordt 

bekleed door een vrouw, en slechts 6 van de in totaal 42 uitvoerend directeuren van EU-

agentschappen vrouw zijn; 

X. overwegende dat meer dan de helft van alle vrouwelijke slachtoffers van moord gedood 

is door een partner of door een familie- of gezinslid1; overwegende dat 33 % van de 

vrouwen in de EU slachtoffer is geweest van lichamelijk of seksueel geweld en dat 

55 % te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, 32 % daarvan op het werk; 

overwegende dat vrouwen met name gevaar lopen het slachtoffer te worden van 

seksueel geweld, lichamelijk geweld en onlinegeweld, cyberpesten en stalking; 

Y. overwegende dat geweld tegen vrouwen wereldwijd een van de meest voorkomende 

vormen van schending van de mensenrechten is, die alle lagen van de bevolking treft, 

ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, sociale positie en land van herkomst of 

verblijf, en een van de belangrijkste obstakels is voor gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen; overwegende dat het verschijnsel femicide in de lidstaten niet afneemt; 

Z. overwegende dat onderzoek onder de bevolking naar de houding van mensen ten 

opzichte van geweld tegen vrouwen het zorgwekkende beeld laat zien dat men veelal 

geneigd is het slachtoffer als de schuldige partij te zien, hetgeen wellicht verband houdt 

met de patriarchaal ingestelde samenleving; overwegende dat er vaak geen sprake is van 

een krachtige veroordeling van dergelijk gedrag door overheidsinstanties en andere 

instellingen; 

AA. overwegende dat haatzaaiende uitlatingen en bedreiging van vrouwen veel vaker 

voorkomen sinds de opkomst van digitale communicatie en dat 18 % van de vrouwen in 

Europa sinds hun tienerjaren wel eens het slachtoffer is geweest van een vorm van 

intimidatie op internet, en dat er in Europa negen miljoen vrouwen te maken hebben 

gehad met onlinegeweld; overwegende dat onlinegeweld tegen vrouwen binnen de 

rechtssystemen onvoldoende wordt aangepakt; overwegende dat tegen slechts zeer 

weinig misbruikplegers en haatzaaiers aangifte wordt gedaan, een onderzoek wordt 

ingesteld, vervolging wordt ingesteld en een veroordeling wordt uitgesproken; 
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AB. overwegende dat 23 % van de lesbiennes en 35 % van de transgenders in de afgelopen 5 

jaar thuis of elders (op straat, in het openbaar vervoer, op de werkplek, enz.) minstens 

eenmaal lichamelijk/seksueel zijn aangevallen of bedreigd met geweld; 

AC. overwegende dat uit LGBT-onderzoek van de EU blijkt dat lesbiennes, biseksuelen en 

transgenders een zeer groot risico lopen te worden gediscrimineerd op grond van hun 

seksuele oriëntatie of genderidentiteit; overwegende dat gendergerelateerde 

discriminatie raakvlakken heeft met andere vormen van discriminatie, zoals 

discriminatie op grond van ras en etnische afkomst, godsdienst, handicap, gezondheid, 

genderidentiteit, seksuele geaardheid en/of sociaaleconomische omstandigheden; 

AD. overwegende dat de levensomstandigheden van bepaalde groepen vrouwen die vaak 

met een combinatie van problemen en risico's te maken hebben en vaak gediscrimineerd 

worden, verslechteren; 

AE. overwegende er in 2015 sprake was van een ongekende stijging van het aantal 

vluchtelingen en asielzoekers op Europees grondgebied; overwegende dat volgens de 

UNHCR meer dan de helft van deze vluchtelingen en asielzoekers vrouwen en kinderen 

zijn, en overwegende dat er meldingen zijn van geweld (onder meer seksueel geweld) 

tegen en misbruik van deze vrouwen en kinderen tijdens hun vlucht, onder meer in de 

overvolle opvangcentra in de EU; 

AF. overwegende dat 80 % van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel vrouwen 

en meisjes zijn1; overwegende dat het nog altijd zeer moeilijk is om vast te stellen wie 

de slachtoffers zijn en dat de ondersteuning en bescherming van slachtoffers verbeterd 

moet worden en dat bij alle inspanningen op het gebied van de bestrijding van 

mensenhandel rekening moet worden gehouden met genderaspecten; 

AG. overwegende dat mensenhandel met name plaatsvindt met het oog op seksuele 

uitbuiting en dat de vrouwen die daar het slachtoffer van zijn een leven van 

gevangenschap en misbruik leiden en dagelijks het slachtoffer zijn van lichamelijk en 

geestelijk geweld; 

AH. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten fundamentele 

mensenrechten zijn en een wezenlijk bestanddeel vormen van gendergelijkheid en 

zelfbeschikking, en daarom een plaats moeten krijgen in de EU-gezondheidsstrategie;  

AI. overwegende dat de gezondheid van vrouwen nooit onder druk mag komen te staan 

wegens gewetensbezwaren of persoonlijke overtuigingen; 

AJ. overwegende dat de toepassing van de EU-wetgeving op het gebied van 

gendergelijkheid tekortschiet en dat zich in de lidstaten specifieke problemen voordoen 

met betrekking tot de omzetting en toepassing van de richtlijnen op dit gebied, zoals 

aanzienlijke lacunes in de wetgeving en inconsistente toepassing van de wetgeving door 

nationale rechtbanken, en dat er bovendien sprake is van een algemeen gebrek aan 

kennis over de beginselen en wetgeving inzake gelijkheid2; 

AK. overwegende dat met name de EU-richtlijnen inzake gendergelijkheid in een aantal EU-

lidstaten die transgenders niet beschermen tegen discriminatie op het gebied van de 

                                                 
1  Verslag van Eurostat, getiteld "Trafficking in human beings”, 2015 edition. 
2  Europees Netwerk van juridische deskundigen op het gebied van gendergelijkheid en non-

discriminatie, getiteld: "A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015". 



toegang tot werk en toegang tot goederen en diensten, niet naar behoren zijn omgezet; 

AL. overwegende dat institutionele mechanismen voor gendergelijkheid binnen nationale 

overheidsstructuren vaak vrijwel onzichtbaar zijn, verdeeld zijn over verschillende 

beleidsgebieden, niet goed functioneren door complexe en omvangrijker wordende 

mandaten of een gebrek aan bekwaam personeel, scholing, gegevens en middelen, en 

onvoldoende gesteund worden door de politiek1; 

AM. overwegende dat het aanhoudende probleem van het ontbreken van omvattende, 

betrouwbare, naar geslacht uitgesplitste gegevens zorgt voor onduidelijkheid en leidt tot 

een vertekend beeld van de situatie op het gebied van gendergelijkheid, met name op 

het gebied van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld; overwegende dat 

als dergelijke gegevens verzameld worden, niet alleen duidelijkheid verkregen wordt 

omtrent de feitelijke situatie, maar tevens problemen aan het licht komen die 

onmiddellijk aangepakt moeten worden; 

AN. overwegende dat er bij de verwezenlijking van de doelstellingen voor gelijke 

behandeling een belangrijke rol is weggelegd voor de sociale partners, omdat zij, 

vanwege hun betrokkenheid bij de totstandkoming van beleid en bij collectieve 

onderhandelingen op verschillende niveaus, een belangrijke rol spelen als het gaat om 

de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de sociale omstandigheden, waarbij het 

evenwel duidelijk is dat de rol die zij in de verschillende landen en binnen de 

arbeidsverhoudingen in een land spelen sterk afhankelijk is van de nationale tradities en 

hun organisatorische kracht2; 

AO. overwegende dat uit de Eurobarometer 2016 blijkt dat 55 % van de Europeanen graag 

zou zien dat de EU zich actiever opstelt op het gebied van de gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen; overwegende dat de Commissie krachtens de verdragen gehouden 

is gendergelijkheid te bevorderen, los van de peilingen; 

1. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de EU volgens de index voor 

gendergelijkheid van EIGE voor 2015 nog pas halverwege is op weg naar 

gendergelijkheid; betreurt ten zeerste dat de gendergelijkheid als onderwerp op de 

agenda van de politiek steeds minder belangrijk en minder zichtbaar wordt en als 

beleidsdoelstelling en beleidsgebied gemarginaliseerd en ondergraven wordt, met name 

gelet op de achteruitgang op het gebied van vrouwenrechten, de rechten van de LGBTI-

gemeenschap en seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, en acht het 

noodzakelijk om na te denken over de aan deze tendens ten grondslag liggende redenen 

en om de bestaande strategieën, instrumenten en maatregelen op het gebied van 

gendergelijkheid te herzien; 

2. benadrukt dat de Unie krachtens het VEU verplicht is om sociale uitsluiting en 

discriminatie te bestrijden en krachtens het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) gehouden is om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 

op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen; benadrukt dat het 

beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet belet dat maatregelen 

gehandhaafd of genomen worden waarbij specifieke voordelen worden ingesteld ten 
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equality. Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member 
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2  Verslag van Eurofound (2014): "Social partners and gender equality in Europe". 



gunste van het ondervertegenwoordigde geslacht, zoals bepaald in artikel 23 van het 

Handvest van de grondrechten; 

3. dringt er bij de Commissie op aan om gendergelijkheid in alle beleidsmaatregelen en 

begrotingen te integreren en gendergelijkheid een rol te laten spelen bij de uitvoering 

van EU-maatregelen en -programma's, en om bij de opstelling van nieuw beleid 

gendereffectbeoordelingen uit te voeren, teneinde te waarborgen dat het beleid dat 

wordt ontwikkeld om de problemen op het gebied van gendergelijkheid aan te pakken 

coherent en empirisch onderbouwd is; dringt er bij de lidstaten op aan om ook op 

nationaal niveau dergelijke maatregelen te nemen; 

4. dringt bij de Commissie aan op een betere beoordeling van de gevolgen van 

bezuinigingen door de overheid die negatieve gevolgen hebben voor de rechten van 

vrouwen en gendergelijkheid in de lidstaten en op maatregelen die bedoeld zijn om deze 

negatieve gevolgen aan te pakken en te voorkomen;  

5. betreurt dat gendermainstreaming in de Europa 2020-strategie niet aan de orde komt en 

dringt aan op een duidelijker integratie van het genderperspectief in deze strategie, 

waarbij de structurele oorzaken van armoede onder vrouwen worden aangepakt, met 

name in het kader van de opstelling van landspecifieke aanbevelingen in het kader van 

het Europees Semester, en dringt aan op opname in de jaarlijkse groeianalyse van 

specifieke beleidsrichtsnoeren voor het terugdringen van genderongelijkheden; 

6. wijst op de samenhang tussen genderdiscriminatie en andere vormen van discriminatie 

en de enorme gevolgen van meervoudige discriminatie voor vrouwen; benadrukt de 

dringende noodzaak om armoede onder vrouwen te bestrijden, en met name onder 

oudere vrouwen, alleenstaande moeders, vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van 

gendergerelateerd geweld, vrouwen met een handicap, vrouwelijke migranten, 

vrouwelijke vluchtelingen, vrouwelijke asielzoekers en vrouwen die tot een minderheid 

behoren; verzoekt de lidstaten met de regionale en lokale autoriteiten, 

rechtshandhavingsinstanties, nationale instanties voor gelijkheid en maatschappelijke 

organisaties samen te werken om de samenhang tussen genderdiscriminatie en andere 

vormen van discriminatie beter te bestuderen en doeltreffender strategieën ten uitvoer te 

leggen voor de integratie van vrouwen, door efficiënt gebruik te maken van de middelen 

die er zijn voor sociaal beleid, zoals het Europees Sociaal Fonds en de structuurfondsen; 

7. steunt het verzoek van de Raad aan de Commissie om te komen met een nieuw initiatief 

waarin een strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2016-2020 wordt 

uiteengezet, die ook betrekking heeft op transgenders en personen met een intersekse-

conditie, die moet worden gekoppeld aan de Europa 2020-strategie en rekening moet 

houden met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, en 

om de status van haar strategische inzet voor gendergelijkheid te versterken; 

8. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op een krachtiger beleid en meer 

investeringen ter ondersteuning van de participatie van vrouwen in hoogwaardige banen 

in alle sectoren, en op maatregelen ter bestrijding van onzeker werk; 

9. spoort de lidstaten aan om initiatieven, maatregelen en acties te bevorderen voor de 

ondersteuning van en het verstrekken van advies aan vrouwen die als ondernemer aan 

de slag willen; 

10. verzoekt de Commissie om het genderperspectief in haar macro-economisch beleid te 



integreren en innovatieve maatregelen vast te stellen om gelijke kansen op de 

arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen en een evenwichtige verhouding tussen mannen 

en vrouwen als het gaat om zorgtaken te bevorderen; 

11. merkt op dat gelijke participatie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en een 

beter en rechtvaardiger loon voor vrouwen niet alleen de economische 

onafhankelijkheid van vrouwen zou vergroten, maar tevens het economisch potentieel 

van de EU aanzienlijk zou doen toenemen, met een rechtvaardige en inclusieve 

samenleving als gevolg; 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; 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten schendingen van de rechten van werknemers te 

monitoren en maatregelen te nemen ter voorkoming van dergelijke schendingen, met 

name schendingen van de rechten van werkende vrouwen, die steeds vaker laagbetaald 

werk doen en het slachtoffer worden van discriminatie; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten tevens om beleid en maatregelen vast te stellen om het fenomeen pesten op de 

werkvloer, bijvoorbeeld het lastigvallen van zwangere werknemers of het benadelen van 

vrouwen bij hun terugkeer op het werk na ouderschapsverlof of bij sollicitaties, vast te 

stellen en te voorkomen en over dit fenomeen voorlichting te verstrekken en vrouwen 

ertegen te beschermen; roept de Commissie en de lidstaten op naar geslacht en 

ouderschap uitgesplitste gegevens inzake loon- en pensioenkloven te verstrekken; 

13. benadrukt dat onderwijs een belangrijk instrument is om vrouwen in staat te stellen ten 

volle deel te nemen aan maatschappelijke en economische ontwikkeling; benadrukt dat 

maatregelen ter bevordering van een leven lang leren essentieel zijn om ervoor te 

zorgen dat vrouwen over de vaardigheden beschikken om terug te keren op de 

arbeidsmarkt of hun baan, inkomen of arbeidsomstandigheden te verbeteren; verzoekt 

de Commissie initiatieven te bevorderen ter ondersteuning van het opzetten van 

beroepsopleidingen voor vrouwen, initiatieven ter stimulering van de deelname van 

vrouwen aan het hoger onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie en IT, 

initiatieven gericht op de ontwikkeling van opleidingsprogramma's over 

gendergelijkheid voor personen die werkzaam zijn in het onderwijs, en initiatieven die 

erop gericht zijn te voorkomen dat stereotypen worden doorgegeven via 

onderwijsprogramma's en studiemateriaal; roept universiteiten en 

onderzoeksinstellingen op om gendergelijkheidsbeleid in te voeren, in overeenstemming 

met de richtlijnen die door EIGE in samenwerking met de Europese Commissie zijn 

opgesteld (het instrument "GEAR" (Gender Equality in Academia and Research); 

14. dringt er bij alle lidstaten op aan om op alle niveaus binnen hun onderwijsstelsels 

aandacht te besteden aan gendervraagstukken, seksisme en genderstereotypen en ervoor 

te zorgen dat scholing over grondrechten en fundamentele vrijheden en gelijke rechten 

en kansen voor vrouwen en mannen tot de doelstellingen van hun 

onderwijsprogramma's behoort, en om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen voor 

het onderwijs gericht zijn op opheffing van belemmeringen voor daadwerkelijke 

gelijkheid van vrouwen en mannen en op de bevordering van volledige gelijkheid 

tussen de geslachten; 

15. verzoekt de Commissie om in het kader van het werkprogramma van de Commissie 

voor 2017 in nauwe samenwerking met de lidstaten een ambitieus, omvattend pakket 

wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen op te stellen met betrekking tot het 

combineren van werk en privéleven, rekening houdend met de aangekondigde Europese 



pijler van sociale rechten, en met inbegrip van de herziening van de bestaande 

moederschapsrichtlijn 92/85/EEG en ouderschapsrichtlijn 2010/18/EU alsmede de 

voorstellen voor richtlijnen betreffende ouderschaps- en zorgverlof, en daarbij de 

gebruikmaking van deze verlofmogelijkheden door zowel mannen als vrouwen te 

bevorderen; 

16. neemt met tevredenheid kennis van het feit dat diverse lidstaten in 2014-2015 hun 

beleid en/of wetgeving inzake ouderschapsverlof hebben gewijzigd door het recht op 

verlof niet overdraagbaar te maken, vaderschapsverlof een verplicht karakter te geven, 

meer dagen vaderschapsverlof mogelijk te maken en/of een bonus toe te kennen als 

beide ouders (gelijkelijk) verlof opnemen, waardoor de rechten van ouders versterkt 

worden en gezorgd wordt voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen en een 

evenwichtiger verdeling van zorg- en huishoudelijke taken, en de mogelijkheden van 

vrouwen om ten volle deel te nemen op de arbeidsmarkt worden verruimd; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen om mannen te stimuleren evenveel als 

vrouwen huishoudelijke taken op zich te nemen en bij te dragen aan de zorg voor 

kinderen en andere afhankelijke personen; 

17. verzoekt Eurofound verder te werken aan de ontwikkeling van haar activiteiten op het 

gebied van het toezicht op de kwaliteit van de werkgelegenheid en het beroepsleven, op 

basis van het concept arbeidskwaliteit waarbij wordt gekeken naar salariëring, 

carrièreperspectieven, werktijden, benutting van expertise en autonomie, sociale 

omgeving, fysiek risico en belasting door het werk; verzoekt Eurofound voorts om haar 

onderzoek op deze gebieden en op het gebied van overeenkomsten met de sociale 

partners en praktijken van ondernemingen die bevorderlijk zijn voor een goede balans 

tussen werk en vrije tijd verder te ontwikkelen, en tevens meer onderzoek te doen naar 

hoe tweeverdieners hun werktijden indelen en hoe deze groep het beste kan worden 

ondersteund; 

18. verzoekt de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan om in het kader van hun beleid 

gericht op sociale gelijkheid stappen te nemen in de richting van individualisering van 

rechten, met name binnen het belastingstelsel, teneinde financiële prikkels weg te 

nemen die ertoe leiden dat de minder verdienende partner zich van de arbeidsmarkt 

terugtrekt of parttime gaat werken; 

19. looft de lidstaten die beide Barcelona-doelstellingen hebben bereikt; spoort Portugal, 

Nederland, Luxemburg, Finland, Italië, Malta en Estland aan om de tweede doelstelling 

te verwezenlijken en verzoekt Polen, Kroatië en Roemenië, die de twee doelstellingen 

nog lang niet hebben bereikt, meer inspanningen te verrichten om te voorzien in 

officiële opvangregelingen, om op die manier een bijdrage te leveren aan een betere 

balans tussen het werk en het privéleven van werknemers; wijst erop dat de huidige 

bevindingen duidelijk laten zien dat investeringen in zorg voor kinderen en ouderen 

zullen leiden tot een toename van het percentage vrouwen in voltijdsbanen en een 

verbetering van de sociale integratie van vrouwen en de integratie van vrouwen in hun 

omgeving; 

20. herhaalt zijn oproep aan de Commissie en de lidstaten om te werken aan de oprichting 

van een Garantie voor het Kind, om ervoor te zorgen dat ieder Europees kind met risico 

op armoede toegang heeft tot gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis 

kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting en voldoende voeding; benadrukt dat dergelijk 

beleid de situatie van vrouwen en meisjes, met name in kwetsbare en gemarginaliseerde 

gemeenschappen, moet aanpakken; merkt op dat het Jeugdgarantie-initiatief een 



genderperspectief moet bevatten; 

21. betreurt dat er nog altijd sprake is van een genderloonkloof en een genderpensioenkloof 

en dringt er bij de Commissie, de lidstaten en de sociale partners op aan om op korte 

termijn maatregelen te nemen om deze kloven te dichten; 

22. stelt vast dat transparantie ten aanzien van salariëring een eerste stap vormt in het 

dichten van de genderloonkloof, en constateert met vreugde dat diverse ondernemingen 

ertoe zijn overgegaan verschillen in salariëring tussen mannen en vrouwen te analyseren 

en te publiceren; verzoekt alle werkgevers en vakbonden om specifieke instrumenten 

voor de evaluatie van banen te ontwikkelen en toe te passen, zodat erop kan worden 

toegezien dat mensen voor gelijk of gelijkwaardig werk een gelijk loon ontvangen; 

verzoekt de lidstaten voorts om regelmatig de salarissen en lonen in kaart te brengen, 

deze gegevens te publiceren en ondernemingen te verzoeken interne mechanismen in te 

voeren om loonkloven op te sporen; 

23. is verheugd dat de Commissie de "gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk" 

als een van haar belangrijkste prioriteiten beschouwt; dringt in dit kader aan op 

herschikking van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep van 2006; 

24. is teleurgesteld dat de genderpensioenkloof in meer dan de helft van de lidstaten is 

toegenomen; spoort Cyprus, Duitsland en Nederland aan de pensioenkloof tussen 

mannen en vrouwen, die bijna 50 % bedraagt, te verkleinen; dringt er bij Malta, Spanje, 

België, Ierland, Griekenland, Italië en Oostenrijk op aan de genderkloof op het gebied 

van de pensioendekking te dichten, aangezien tussen de 11 en 36 % van de vrouwen in 

deze landen geen recht heeft op pensioen; 

25. looft de regering van Zweden voor het bereiken van de doelstelling van evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en looft Slovenië en Frankrijk voor het 

vrijwel bereiken van deze doelstelling en verzoekt Hongarije, Slowakije en 

Griekenland, waar regeringen zijn gevormd waar geen enkele vrouw deel van uitmaakt,1 

te waarborgen dat vrouwen op alle niveaus van de politieke en economische 

besluitvorming voldoende vertegenwoordigd zijn; vraagt de lidstaten om al het 

mogelijke te doen om gendergelijkheid in hoge functies binnen hun regeringen en 

overheidsinstanties en -organen en op kieslijsten te waarborgen, om te zorgen voor een 

evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in gemeenteraden, regionale 

en nationale parlementen en het Europees Parlement; benadrukt dat verschillende 

studies hebben aangetoond dat passende wetgevende maatregelen tot snelle 

veranderingen kunnen leiden in het genderevenwicht in de politiek; deelt de mening van 

de Commissie dat quota alleen doeltreffend zijn als zij vergezeld gaan van wetgeving 

inzake de volgorde van kandidaten op kandidatenlijsten en passende sancties voor 

gevallen van niet-naleving; 

26. benadrukt dat de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, zowel in 

verkozen als in benoemde functies, op Europees niveau en in de lidstaten een 

democratisch deficit vormt dat de legitimiteit van de besluitvormingsprocessen op 

zowel nationaal als Europees niveau aantast; 

27. verzoekt de EU-instellingen al het mogelijke te doen om gendergelijkheid in het college 

van commissarissen en in hoge functies van alle EU-instellingen, agentschappen en 
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organen van de EU te waarborgen; 

28. stelt met bezorgdheid vast dat het aantal vrouwen in bestuursorganen van grote 

beursgenoteerde ondernemingen in 2015, ten opzichte van 2010, in de meerderheid van 

de landen onder het EU-gemiddelde lag; is evenwel ingenomen met de algemene 

positieve trend, met name in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, België en 

Denemarken; 

29. herhaalt zijn verzoek aan de Raad om een snelle vaststelling van de richtlijn inzake de 

verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 

beursgenoteerde ondernemingen (richtlijn vrouwelijke bestuurders) als een belangrijke 

eerste stap op weg naar een evenwichtige vertegenwoordiging in de publieke en 

particuliere sector; merkt op dat de vooruitgang het concreetst is (van 11,9 % in 2010 

naar 22,7 % in 2015) in de lidstaten die bindende wetgeving hebben vastgesteld met 

quota voor vrouwen in bestuursorganen1; 

30. betreurt dat in slechts één lidstaat sprake is van genderpariteit in de hoogste functies van 

de instellingen voor hoger onderwijs, maar juicht toe dat er in het algemeen een 

verbetering zichtbaar is als het gaat om de vertegenwoordiging van vrouwen in deze 

functies; 

31. dringt er bij de lidstaten op aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en 

gendergerelateerd geweld te bestrijden en aan te pakken, en strategieën te ontwikkelen 

ter voorkoming van geweld, ervoor te zorgen dat slachtoffers gemakkelijk toegang 

hebben tot gespecialiseerde ondersteunende dienstverlening en bescherming, en bij de 

verslaglegging over de omzetting van de Richtlijn inzake de rechten van slachtoffers in 

2017 speciale aandacht te besteden aan de genderspecifieke aspecten van de rechten van 

slachtoffers, ook wanneer die verband houden met de genderidentiteit en 

genderexpressie van een slachtoffer; verzoekt de Raad om de overbruggingsclausule toe 

te passen en een unaniem besluit te nemen waarmee gendergerelateerd geweld wordt 

toegevoegd aan de vormen van criminaliteit die zijn vastgelegd in artikel 83, lid 1, 

VWEU; verzoekt de Commissie om in aanvulling op de EU-wetgeving inzake de 

bescherming van slachtoffers een Europees register inzake Europese 

beschermingsbevelen in te stellen; 

32. herhaalt met klem dat gendergerelateerd geweld en discriminatie, waaronder 

verkrachting en seksueel geweld, seksuele intimidatie, genitale verminking van 

vrouwen, gedwongen huwelijken en huiselijk geweld, een enorme inbreuk vormen op 

de menselijke waardigheid; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een beleid 

van nultolerantie te voeren ten aanzien van alle vormen van geweld, waaronder huiselijk 

geweld, waarvoor geldt dat slachtoffers vaak geen aangifte doen omdat het geweld is 

gepleegd door partners of familieleden; dringt er bij de lidstaten op aan meer aandacht 

te besteden aan vrouwen met een handicap als slachtoffers van huiselijk geweld, die in 

veel gevallen niet in staat zijn om uit een gewelddadige relatie te ontsnappen; 

33. is ingenomen met het feit dat meer lidstaten het Verdrag van Istanbul, het eerste 
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juridisch bindende instrument op internationaal niveau ter voorkoming en bestrijding 

van geweld tegen vrouwen, hebben ondertekend; verzoekt de veertien lidstaten die dit 

verdrag nog niet hebben geratificeerd dit op korte termijn alsnog te doen; is ingenomen 

met het voorstel van de Commissie van maart 2016 inzake toetreding van de EU tot het 

Verdrag van Istanbul; verzoekt de Raad en de Commissie meer vaart te zetten achter de 

onderhandelingen over de ondertekening en sluiting van het Verdrag van Istanbul en 

steunt de toetreding van de EU tot dit verdrag onverkort en zonder enig voorbehoud; 

verzoekt de Commissie voorts een definitie van gendergerelateerd geweld op te nemen, 

overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2012/29/EU, en zo snel mogelijk te komen 

met een omvattende Europese strategie ter voorkoming en bestrijding van 

gendergerelateerd geweld, inclusief een bindende wetgevingshandeling; 

34. is verheugd over de samenwerking tussen Eurostat en de nationale justitiële autoriteiten 

en de politie op het gebied van gegevensuitwisseling, bedoeld om meer inzicht te 

verkrijgen in het betreurenswaardige fenomeen gendergerelateerd geweld in de EU, en 

spoort hen aan om hiermee door te gaan en in samenwerking met EIGE strafbare feiten 

die gepleegd worden tegen vrouwen op jaarbasis te monitoren; 

35. benadrukt het nauwe verband tussen stereotypen en het sterk toenemende aantal 

intimidaties van vrouwen en seksisme via internet en sociale media, die tevens nieuwe 

vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes met zich meebrengen, zoals cyberpesten, 

cyberintimidatie, het gebruik van vernederende afbeeldingen online en de verspreiding 

via sociale media van persoonlijke foto's en video's zonder toestemming van de 

betrokkene; benadrukt dat dit probleem reeds bij jonge kinderen onder de aandacht 

moet worden gebracht; benadrukt dat deze situaties kunnen ontstaan als de bescherming 

door overheidsorganen en andere instanties die een genderneutrale omgeving zouden 

moeten waarborgen en seksisme zouden moeten tegengaan, tekortschiet; 

36. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan alle wettelijke en juridische 

maatregelen te treffen om het verschijnsel onlinegeweld tegen vrouwen te bestrijden; 

dringt er met name bij de EU en de lidstaten op aan hun krachten te bundelen in een 

omvattende Europese strategie ter voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd 

geweld, om een kader te bieden dat nieuwe vormen van onlinegeweld aanmerkt als 

strafbaar feit en zorgt voor psychologische ondersteuning van vrouwen en meisjes die 

het slachtoffer zijn van onlinegeweld; pleit voor een gendereffectbeoordeling van de 

EU-strategie inzake cyberbeveiliging en het Europees Centrum voor bestrijding van 

cybercriminaliteit (Europol), opdat deze onderwerpen in deze strategie worden 

opgenomen en het centrum bij zijn werkzaamheden rekening houdt met het 

genderperspectief; 

37. verzoekt de Commissie nogmaals een Europees Waarnemingscentrum voor 

gendergeweld op te richten (naar het voorbeeld van het huidige Europees Instituut voor 

gendergelijkheid), dat onder leiding moet staan van een Europees coördinator voor de 

preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes; 

38. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen vast te stellen ter bescherming van 

vrouwen en LGBTI-personen tegen intimidatie op de werkplek; verzoekt de Commissie 

om het huidige EU-kaderbesluit betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en 

uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht1 aldus te 

herzien dat daarin ook seksisme, misdrijven ingegeven door vooroordelen en aanzetting 
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tot haat wegens seksuele geaardheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken worden 

opgenomen; 

39. veroordeelt het feit dat in de meeste EU-landen nog steeds chirurgische ingrepen 

worden uitgevoerd bij kinderen met een intersekse-aandoening, met als doel deze 

kinderen te "normaliseren", terwijl er voor dergelijke ingrepen geen medische noodzaak 

bestaat; dringt er bij deze lidstaten op aan te voorkomen dat er dergelijke ingrepen 

worden uitgevoerd zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene; 

40. merkt op dat personen met een intersekse-conditie in Malta en Griekenland 

bescherming genieten tegen discriminatie op grond van geslachtskenmerken; roept de 

lidstaten op om bij de omzetting van de EU-richtlijnen inzake gendergelijkheid in 

nationale wetgeving ter bevordering van gendergelijkheid aandacht te besteden aan 

discriminatie op grond van genderidentiteit en geslachtskenmerken; 

41. benadrukt dat gendergerelateerde vormen van geweld en discriminatie, waaronder 

verkrachting en seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen 

huwelijken, huiselijk geweld, zogeheten eermisdrijven en door de staat gesteunde 

discriminatie op grond van geslacht, vormen van vervolging zijn en aangemerkt moeten 

worden als geldige reden voor het indienen van een asielaanvraag in de EU; pleit voor 

het realiseren van veilige en legale manieren om de EU binnen te komen; herinnert 

eraan dat vrouwen en meisjes bijzonder kwetsbaar zijn voor uitbuiting door 

mensensmokkelaars; 

42. dringt er nogmaals bij de lidstaten op aan onmiddellijk een einde te maken aan de 

detentie van kinderen, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen en slachtoffers van 

verkrachting, seksueel geweld en mensenhandel, en te zorgen voor passende 

psychologische en medische ondersteuning die wordt verleend door mannelijke of 

vrouwelijke beroepsbeoefenaren, al naar gelang de situatie, zoals psychologen, 

maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen, die een passende opleiding ter 

zake hebben genoten; herinnert eraan dat vluchtelingen die het slachtoffer zijn geweest 

van geweld op grond van geslacht of (vermeende) seksuele geaardheid tijdig en in alle 

fasen van het migratieproces ondersteuning geboden moet worden, met inbegrip van 

onmiddellijke herplaatsing ingeval hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd, 

hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg en directe erkenning van de genderidentiteit 

voor de duur van de asielprocedure als maatregel ter preventie van geweld; 

43. herhaalt dat bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake de bestrijding van 

mensenhandel, één van de meest rendabele georganiseerde criminele activiteiten, 

voortdurend rekening gehouden moet worden met de genderdimensie en verzoekt de 

Commissie nogmaals om dit bij haar beoordeling van de naleving en omzetting van de 

richtlijn door de lidstaten te blijven bewaken en ervoor te zorgen dat aan de 

rapportageverplichtingen en aan de in de richtlijn vastgestelde termijnen wordt voldaan; 

44. verzoekt de Commissie om de lidstaten die mensenhandel bestrijden financieel en 

logistiek te ondersteunen, met name Italië en Griekenland, die zich als gevolg van de 

huidige migratiecrisis in de frontlinie bevinden bij de aanpak van deze noodsituatie; 

45. pleit ervoor dat de inspanningen die op nationaal en EU-niveau worden verricht om een 

einde te maken aan hardnekkige stereotypen en gendergerelateerde discriminatie 

worden geïntensiveerd door middel van voorlichtingscampagnes die erop gericht zijn 

om stereotypes van vrouwen en meisjes en mannen en jongens te doorbreken en die 



zich richten tot alle lagen van de maatschappij; verzoekt de lidstaten om positieve 

initiatieven te ontplooien, zoals strategieën die erop gericht zijn vrouwen ertoe te 

bewegen te kiezen voor een loopbaan of een baan in sectoren waarin vrouwen 

ondervertegenwoordigd zijn, en mannen ertoe te bewegen meer zorg- en huishoudelijke 

taken op zich te nemen, of mannen voor te lichten over de wijze waarop geweld, 

waaronder mensenhandel met het oog op commerciële seksuele uitbuiting, gedwongen 

huwelijken en gedwongen arbeid, vrouwen, mannen en kinderen schaadt en 

gendergelijkheid aantast, en om maatregelen te nemen, in de vorm van 

voorlichtingscampagnes om de vraag naar gesmokkelde vrouwen en kinderen te 

verminderen; 

46. herhaalt dat vrouwen de controle moeten hebben over hun seksuele en reproductieve 

gezondheid en hun seksuele en reproductieve rechten moeten kunnen uitoefenen; roept 

de lidstaten op de toegang van vrouwen tot vrijwillige gezinsplanning en het volledige 

aanbod van diensten op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid, 

waaronder anticonceptie en veilige en legale abortus, te waarborgen; verzoekt de 

lidstaten en de Commissie bewustmakingscampagnes te initiëren, die ertoe moeten 

leiden dat mannen en vrouwen volledig bekend zijn met hun rechten en plichten ter 

zake van seksuele en reproductieve aangelegenheden; 

47. wijst op het feit dat in steeds meer gevallen een beroep wordt gedaan op 

gewetensbezwaren, ten gevolge waarvan de toegang tot seksuele en reproductieve 

diensten wordt belemmerd; verzoekt de lidstaten te waarborgen dat gewetensbezwaren 

er niet toe leiden dat patiënten de toegang tot de gezondheidszorg waar zij recht op 

hebben wordt ontzegd; 

48. is van mening dat de weigering van levensreddende diensten op het gebied van seksuele 

en reproductieve gezondheid, waaronder veilige abortus, een ernstige schending van 

fundamentele mensenrechten vormt; 

49. benadrukt het belang van een actief preventie-, onderwijs- en voorlichtingsbeleid dat 

zich richt op tieners, jongeren en volwassenen en dat ervoor zorgt dat de EU-burgers 

een goede seksuele en reproductieve gezondheid genieten, geen seksueel overdraagbare 

aandoeningen oplopen en niet ongewenst zwanger raken; 

50. spoort de bevoegde autoriteiten in de lidstaten aan om binnen hun uitgebreide 

onderwijsprogramma's op het gebied van seksuele voorlichting en relaties 

gendergelijkheid te bevorderen, en meisjes en jongens te wijzen op het belang van 

relaties die gebaseerd zijn op instemming, respect voor elkaar en wederkerigheid, en 

tevens gendergelijkheid te bevorderen in het kader van sport en vrijetijdsbesteding, 

waar stereotypen en de verwachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen van invloed 

kunnen zijn op het zelfbeeld, de gezondheid, het verwerven van vaardigheden, de 

intellectuele ontwikkeling, sociale integratie en de identiteitsvorming van meisjes en 

jongens; 

51. wijst erop dat het van groot belang is om mannen te stimuleren om al het mogelijke te 

doen om gendergelijkheid te bereiken en om in kaart te brengen waar en hoe deze 

boodschap onder de aandacht kan worden gebracht van grote groepen mannen, met 

name binnen instanties, sectoren en verenigingen die door mannen gedomineerd 

worden, en tevens om mannen bewust te maken van de rol die zij spelen als het gaat om 

de bevordering van gendergelijkheid en de ondersteuning van het beginsel van gedeelde 

macht en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen op het werk, in het sociale 



leven, in de privéomgeving en in de bredere context op nationaal en internationaal 

niveau; 

52. verzoekt de lidstaten om seksualisering en commercialisering van vrouwen door de 

media en de reclame-industrie te monitoren, omdat in hun uitingen vaak gebruik wordt 

gemaakt van vrouwelijke stereotypen, en jeugdigheid, schoonheid en seksuele 

aantrekkingskracht gekoppeld worden aan sociaal succes; verzoekt de Commissie om 

bij schending van de richtlijn audiovisuele mediadiensten door een lidstaat gerechtelijke 

stappen te nemen, en om door middel van stimuleringsmaatregelen goede praktijken 

binnen de publieke en commerciële mediaondernemingen te bevorderen; dringt er bij de 

media en de reclame-industrie op aan dat zij de waardigheid van vrouwen eerbiedigen, 

stereotype beeldvorming en discriminatie vermijden en de diversiteit van vrouwen 

omarmen; dringt er voorts bij de media en de reclame-industrie op aan aandacht te 

besteden aan een gezonde levensstijl en aan verschillende samenlevingsvormen en 

leefstijlen; 

53. herinnert aan de toezeggingen van de EU in de actieplannen EU-Celac (Gemeenschap 

van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten) van 2013 en 2015 betreffende de 

uitbanning van geweld tegen vrouwen, en uit zijn bezorgdheid over de gebrekkige 

tenuitvoerlegging van hoofdstuk 7 daarvan inzake de bevordering van gendergelijkheid; 

verzoekt de lidstaten en de Europese Dienst voor extern optreden samen te werken en 

economische en institutionele middelen toe te wijzen om de naleving van de in de 

actieplannen neergelegde aanbevelingen voor de bevordering van gendergelijkheid te 

waarborgen, met name ten aanzien van de uitbanning van alle vormen van geweld, 

overeenkomstig het Verdrag van Belém do Pará, het Verdrag van Istanbul en het 

CEDAW-verdrag; 

54. benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van de klimaatverandering voor 

vrouwen groter zijn dan voor mannen, omdat vrouwen in een situatie van armoede 

doorgaans de zwaarste lasten dragen; is van oordeel dat vrouwen actief moeten 

bijdragen aan klimaatbeleid en -maatregelen; 

55. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een overkoepelende strategie 

voor duurzame ontwikkeling die alle relevante interne en externe beleidsterreinen 

omvat, en doeltreffende toezichts-, evaluatie- en verantwoordingsmechanismen te 

ontwikkelen voor de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030, met inbegrip van de 

doelstellingen en indicatoren daarvan die betrekking hebben op gendergelijkheid, 

vrouwenrechten en de versterking van de positie van vrouwen; 

56. verzoekt de Commissie om de tenuitvoerlegging van de bestaande EU-wetgeving op het 

gebied van gendergelijkheid in de lidstaten doeltreffender te controleren, en wijst er in 

dit kader op dat tegen lidstaten die de wetgeving op dit gebied niet naleven 

inbreukprocedures ingeleid moeten worden; 

57. betreurt dat er nog steeds geen maatregelen voor genderbudgettering zijn getroffen, 

ondanks de interinstitutionele verklaring over het bijdragen tot gendermainstreaming die 

als bijlage bij het meerjarig financieel kader (MFK) is gevoegd; benadrukt in dit 

verband dat nauwlettend moet worden gecontroleerd op welke wijze binnen de 

jaarlijkse begrotingsprocedures toepassing is gegeven aan de beginselen van de 

gezamenlijke verklaring en pleit ervoor dat de bevoegde commissie een formele rol gaat 

spelen bij de herziening van het MFK; 



58. dringt er bij de regeringen van de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat er organen 

zijn die zich bezighouden met de ontwikkeling, coördinatie en tenuitvoerlegging van 

gendergelijkheidsbeleid en dat deze organen goed kunnen functioneren en over 

voldoende middelen kunnen beschikken, omdat dergelijke organen een belangrijke 

indicator zijn voor de inzet van regeringen op het gebied van de bevordering van 

gendergelijkheid; 

59. verzoekt de EU-instellingen specifieke indicatoren voor gendergelijkheid, met inbegrip 

van de gendergelijkheidsindex van EIGE, in te voeren in het toezichtsysteem voor het 

toekomstige EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten; 

60. verzoekt de Commissie een bredere strategie inzake gelijkheid te ontwikkelen, met 

inbegrip van een horizontale richtlijn ter bestrijding van discriminatie, om een einde te 

maken aan elke vorm van gendergerelateerde discriminatie; verzoekt de Raad met het 

oog daarop zo spoedig mogelijk een gemeenschappelijk standpunt vast te stellen inzake 

het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en 

seksuele geaardheid (COM(2008)0426), dat geblokkeerd is sinds het Parlement zijn 

standpunt daarover vaststelde op 2 april 20091; verzoekt de Raad nogmaals 

genderdiscriminatie op te nemen als vorm van discriminatie; 

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

de regeringen van de lidstaten. 
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