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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie – 2012
(2013/2156(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 Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de uitbanning 
van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– gezien het VN-verdrag van 1949 ter bestrijding van de handel in personen en van de 
exploitatie van prostitutie door anderen,

– gezien de Verklaring en het Actieprogramma van Peking die op 15 september 1995 tijdens 
de vierde wereldvrouwenconferentie werden aangenomen, alsmede de daaruit 
voortkomende documenten die tijdens de bijzondere VN-zittingen Peking +5 (2000), 
Peking +10 (2005) en Peking +15 (2010) werden aangenomen,

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

– gezien 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/JBZ2,

– gezien Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
2011 betreffende het Europees beschermingsbevel3,

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 2011 
betreffende het voorkomen en tegengaan van mensenhandel en het beschermen van de 
slachtoffers, en het vervangen van Kaderbesluit van de Raad 2002/629/JBZ4,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst van Istanboel),

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

                                               
1 PB L 181 van 29.6.2013, blz. 4.
2 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.
3 PB L 338 van 21.12.2011, blz. 2.
4 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1.
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Europese Raad is aangenomen1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2010 "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 "Strategie voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491),

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

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

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 8 mei 2013 "Verslag 
over de vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012" 
(SWD(2013)0171),

– gezien het verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) van 2012 
"Evaluatie van de uitvoering door de EU-lidstaten van het actieprogramma van Peking: 
Geweld tegen vrouwen – slachtofferhulp",

– EP-resolutie van 12 maart 2013 over de gevolgen van de economische crisis voor de 
gendergelijkheid en de rechten van de vrouw2,

– gezien zijn resolutie van 11 juni 2013 over onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen 
in de EU3,

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over de uitbanning van genderstereotypen in de 
EU4,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2012 over de arbeidsomstandigheden van vrouwen 
in de dienstensector5,

– gezien zijn resolutie van 10 februari 2010 over gelijkheid van vrouwen en mannen in de 
Europese Unie – 20096, van 8 februari 2011 over gelijkheid van vrouwen en mannen in de 
Europese Unie – 20107, en van 13 maart 2012 over gelijkheid van vrouwen en mannen in 
de Europese Unie – 20118,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
                                               
1 Bijlage bij de conclusies van de Raad van 7 maart 2011.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0073.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0247.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0074.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0322.
6 PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 35.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0085.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0069.
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(A7-0000/2013),

A. overwegende dat de meeste EU-burgers, en in het bijzonder vrouwen, te kampen hebben 
met een dalende levensstandaard; overwegende dat in het vierde trimester van 2012 circa 
10,8% van de vrouwen in de EU-27 werkloos was1;

B. overwegende dat de armoede binnen de EU sinds 2007 is toegenomen en huishoudens 
steeds minder inkomen hebben, waardoor 24,2% van de EU-bevolking het risico loopt op 
armoede en uitsluiting, en dat dit met name – vaak door vrouwen onderhouden – kinderen 
treft, aangezien de werkloosheid en het aantal werkloze huishoudens, evenals de armoede 
onder werkenden, zijn toegenomen;

C. overwegende dat de EU op dit moment de ergste economische en financiële crisis 
doormaakt sinds de grote depressie van de jaren 1930, een crisis die wordt verergerd door 
de zogenoemde bezuinigingsmaatregelen die de lidstaten worden opgelegd door de EU-
instellingen uit hoofde van het economische aansturingsbeleid (stabiliteits- en groeipact, 
Europees Semester, Euro Plus-pact) en de financiëlebijstandsprogramma's;

D. overwegende dat deeltijdwerk tijdens de crisis is toegenomen en onder vrouwen de meest 
voorkomende arbeidssituatie blijft (32,1% in 2012 ten opzichte van 30,8% in 2007); 
overwegende dat het onvrijwillig deeltijdwerk ook is toegenomen, en in 2012 goed was 
voor 24% van het totale deeltijdwerk onder vrouwen (20% in 2007)2;

E. overwegende dat het vooral vrouwen zijn die onzekere banen hebben, dat vrouwen te 
maken hebben met loondiscriminatie en dat vrouwen veel vaker in deeltijd werken, 
waardoor zij een lager salaris en minder bescherming van sociale voorzieningen genieten 
en minder mogelijkheden hebben dan mannen om economisch onafhankelijk te zijn en 
zich professioneel te ontplooien; 

F. overwegende dat de onder het voorwendsel van de crisis toegepaste beleidsmaatregelen 
met name ernstige gevolgen hebben voor kwetsbare personen en in het bijzonder voor 
vrouwen, die daar zowel directe gevolgen – ontslag, salaris-, pensioen-, en 
overlevingspensioenkortingen en het verlies van werkzekerheid – van ondervinden als 
indirecte, via bezuinigingen op openbare diensten en sociale hulpverlening;

G. overwegende dat de lonen van vrouwen vanwege verschillende factoren aanzienlijk zijn 
gedaald en dat de loonongelijkheid in de EU in 2011 16,2% bedroeg, en in Estland, 
Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland en Griekenland zelfs hoger dan 20% is3;

H. overwegende dat in 2011 78% van de vrouwen heeft verklaard dagelijks huishoudelijke 
werkzaamheden te verrichten (ten opzichte van 39% van de mannen4) en dat flexibele 
werkuren voornamelijk gevolgen hebben voor deeltijdwerkers, die meestal vrouw zijn, 
wat betekent dat vrouwen meer dan mannen te maken krijgen met wisselende werktijden 
van week tot week, die het moeilijker maken werk en gezinsleven met elkaar te verenigen;

                                               
1 SWD(2013)171 final.
2 SWD(2013)171 final.
3 Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012 – Een Europa 2020-initiatief. 
4 Eurofound, het derde Europese onderzoek inzake levenskwaliteit, blz. 57.
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I. overwegende dat in april 2012 een memorandum van overeenstemming is bereikt tussen 
UN Women en de EU met als doel het partnerschap tussen de instellingen te versterken, 
en waarin ook wordt verwezen naar de verbintenis van de instellingen wat betreft het 
bevorderen en ondersteunen van de mogelijkheden om het genderperspectief in al het 
beleid en in alle programma's te verwerken, en het waarborgen dat de begrotingen en 
nationale plannen voldoende zijn om de afspraken op het vlak van gendergelijkheid na te 
komen1;

Economische onafhankelijkheid en gelijkheid van beloning

1. onderstreept dat werk met flexibele werkuren een keuze van de werknemer moet zijn en 
niet mag worden geëist of opgelegd door de werkgever; wijst flexibele en onzekere 
contractvormen, die een regelmatig en stabiel gezinsleven in de weg staan, af;

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

3. spoort de lidstaten ertoe aan het beginsel "gelijk loon voor gelijke arbeid van gelijke 
waarde" te eerbiedigen, openbare mechanismen voor arbeidsinspectie te versterken en 
methodologieën in te voeren waarmee de waarde van de arbeid in de productieketen kan 
worden gemeten, en waarmee bijvoorbeeld kan worden vastgesteld of binnen bedrijven 
looncategorieën zijn gecreëerd voor laag- of ongeschoolde arbeidskrachten waarin 
voornamelijk vrouwen zitten;

4. roept de lidstaten op arbeidsonzekerheid in haar totaliteit te bestrijden – in 
overeenstemming met het beginsel dat tegenover een vaste arbeidsplaats ook een 
daadwerkelijk arbeidscontract moet staan – en een actief arbeidsbeleid te voeren waarmee 
het niveau en de kwaliteit van de banen evenals de nettobanengroei worden bevorderd;

5. beveelt de lidstaten met klem aan meer in openbare diensten te investeren, en met name in 
diensten op het vlak van de seksuele en reproductieve gezondheid;

6. verzoekt de lidstaten meer middelen voor kinderen te begroten, zodat het openbaar 
netwerk van kleuterscholen, crèches en openbare diensten voor vrijetijdsactiviteiten voor 
kinderen kan worden uitgebreid;

Gelijkheid in besluitvorming

7. benadrukt dat om de participatie van vrouwen in de besluitvorming te bevorderen, 
maatregelen moeten worden uitgevoerd waarmee stereotypen en vooroordelen met 
betrekking tot de rol van vrouwen worden bestreden, evenals maatregelen voor gelijke 
rechten en kansen op economisch, sociaal, politiek en cultureel vlak (tegengaan van 
onregelmatige en onvoorspelbare werktijden, verwezenlijken van billijke en gelijke 
beloning, versterken van het openbaar netwerk van crèches, kleuterscholen en scholen, 

                                               
1 Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Unie en de Verenigde Naties – Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women (UN Women).
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enz.) die als positief gevolg hebben dat meer vrouwen uit alle lagen van de bevolking 
zullen deelnemen aan het sociale en politieke leven;   

Geweld tegen vrouwen

8. merkt op dat de groeiende armoede en marginalisering die voortvloeien uit de 
zogenoemde bezuinigingsmaatregelen hebben geleid tot een toename van de 
vrouwenhandel, seksuele uitbuiting en prostitutie, en dat er aanwijzingen zijn dat ook het 
huiselijk geweld is gestegen, aangezien de sociale spanningen binnen families toenemen 
en vrouwen nu economisch afhankelijker zijn van de daders;

9. merkt met bezorgdheid op dat de zogenoemde bezuinigingsmaatregelen – zoals ook blijkt 
uit het verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid uit 2012 "Evaluatie van 
de uitvoering door de EU-lidstaten van het actieprogramma van Peking: Geweld tegen 
vrouwen, slachtofferhulp" – duidelijk schadelijk zijn voor de opleiding van deskundigen 
en voor de duurzame financiering voor openbare diensten, verenigingen en ngo's voor 
vrouwelijke slachtoffers van geweld, en het voortbestaan daarvan in gevaar brengen, wat 
een schandelijke stap terug is voor de maatschappij; brengt in herinnering dat er enorme 
verschillen bestaan tussen de verschillende lidstaten wat betreft de toegang tot 
hulpdiensten, en dat er in Denemarken, Nederland en Oostenrijk wel sprake is van zekere 
en voldoende staatsfinanciering;

10. verzoekt de lidstaten te investeren in gratis openbare gezondheidsdiensten ter 
ondersteuning van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en om te zorgen voor meer 
opvanghuizen met meer capaciteit en gespecialiseerde steun voor vrouwen van 
verschillende nationaliteiten, in verschillende talen;

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

In 2012, een jaar waarin door de EU ontworpen bezuinigingsmaatregelen – met name de 
maatregelen voor economische beleidsaansturing – werden uitgevoerd en drie EU-landen 
(Griekenland, Ierland, Portugal) onder toezicht van de trojka stonden, vestigde de rapporteur 
de aandacht op de problemen waarmee een groot deel van de vrouwen in de EU dagelijks te 
maken kreeg. 

In 2012 telde de EU 2,145 miljoen meer werklozen dan in 2011. Het risico in armoede te 
belanden betrof 26% voor vrouwen en 23,9% voor mannen.

Miljoenen vrouwen hebben te kampen met werkloosheid, arbeidsonzekerheid, een dalende 
waarde van salarissen en pensioenen, lage lonen en loondiscriminatie. Jonge vrouwen 
bevinden zich in een bijzonder onzekere situatie, gevangen tussen de moeilijke toegang tot de 
arbeidsmarkt (met een jeugdwerkloosheid van 23,1%) en arbeidsonzekerheid, wat hun 
economische zelfstandigheid in gevaar brengt, terwijl deze een randvoorwaarde vormt voor 
gelijkwaardige participatie. Veel (vaak jonge) vrouwen zijn gedwongen hun land te verlaten 
op zoek naar een beter leven.  Talloze vrouwen die werkzaam zijn in de industrie, de handel 
en sociale sectoren met intensieve werktijden en lage lonen leven in armoede, zelfs wanneer 
zij een baan hebben.  Een groeiend aantal vrouwelijke werknemers combineert haar werk met 
aanvullende arbeidsactiviteiten om in hun eigen behoeften en in die van hun – vaak werkloze 
– familieleden te voorzien. Ook zien sommige vrouwen zich gedwongen om hulp te vragen 
wanneer zij geen geld hebben om hun kinderen te eten te geven. Gekwalificeerde en 
hoogopgeleide vrouwelijke werknemers moeten zich verzoenen met een verlaging van hun 
sociaalprofessionele status en hun kwaliteit van leven. 

In 2012 telde de EU 25,4 miljoen kinderen die het risico liepen op armoede of sociale 
uitsluiting, en meestal zijn het vrouwen die dit dramatische maatschappelijke probleem 
opvangen of proberen te verzachten. De bezuinigingen op openbare diensten leiden tot een 
gebrekkige toegang tot onderwijs en gezondheidsdiensten, waarbij vrouwen het vaak zonder 
adequate begeleiding moeten stellen tijdens hun zwangerschap. De bezuinigingen op sociale 
uitkeringen vallen veel families in situaties van werkloosheid extra zwaar.

De veelbesproken noodzaak om de participatie van vrouwen op het vlak van politiek, 
maatschappij, cultuur en het verenigingsleven te verbeteren, met name voor vrouwen uit de 
onderste lagen van de samenleving, staat duidelijk op het spel.  
Het spreekt voor zich dat als er binnen de lidstaten ongelijkheden bestaan, deze ook scherper 
worden tussen de lidstaten. In 2012 bedroeg de werkloosheid 17,3% in het zuiden en aan de 
grenzen van de eurozone, en 7,1% in het noorden en de middenregio van de eurozone.  De 
armoede is gestegen in twee derde van de lidstaten, maar niet in het overige derde. 
Het scheppen van geografische gebieden met goedkope arbeid die de grote economische 
groepen in staat stellen meer rijkdom te vergaren, en het verwoesten van openbare diensten 
om deze vervolgens via privatisering weer rendabel te maken, dat zijn de oplossingen die de 
grote economische en financiële groepen hebben gekozen voor hun winstproblemen. Ook de 
EU en verschillende nationale regeringen hebben deze ideeën uitgeprobeerd.

Wat we vandaag een "economische en financiële crisis" noemen, is evengoed een crisis van 
de democratie en de gendergelijkheid. Een crisis van de verworvenheden van de afgelopen 
eeuwen waar verschillende generaties vrouwen voor hebben gestreden.
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De rapporteur onderstreept dat dit beleid, waarbij wordt getracht de genderimpact daarvan te 
"vermijden" of "beperken", zoals vaak wordt gesuggereerd, niet kan worden voortgezet. Met 
dit beleid kan geen sprake zijn van gendergelijkheid. Daarom worden in het verslag 
maatregelen voorgesteld om deze tendensen in het sociale en economische beleid tegen te 
gaan, namelijk:
– de bevordering van het recht op arbeid met rechten, waarbij de creatieve en productieve 

capaciteiten van vrouwen in dienst worden gesteld van hun gelijkwaardige participatie in 
alle bedrijfssectoren en op alle gebieden van economische en sociale ontwikkeling;

– het recht op arbeid met rechten, de uitbanning van directe en indirecte loondiscriminatie, 
het recht op de combinatie van arbeid met moederschap zonder daardoor te worden 
benadeeld; 

– de opwaardering van salarissen en pensioenen, de garantie op een adequaat niveau van 
sociale bescherming bij werkloosheid, ziekte, moeder- en vaderschap, invaliditeit en 
ouderdom, en de gelijke toegang van alle vrouwen tot gratis en kwalitatief hoogwaardige 
openbare gezondheidsdiensten;

– de voorkoming van de oorzaken en achterliggende factoren van armoede en sociale 
uitsluiting, en van de toename van prostitutie en vrouwen- en kinderhandel, evenals 
aanvullende financiering voor organisaties en instellingen die vrouwelijke slachtoffers van 
geweld opvangen.


