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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie — 2010
(2010/2138(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gelet op artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het verslag van de Commissie van 18 december 2009 over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen – 2010 (COM(2009)0694),

– gezien de jaarlijkse verslagen van de Commissie over de gelijkheid van vrouwen en 
mannen in de Europese Unie van 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 
(respectievelijk COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 en COM(2008)0010),

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) 1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2008 met als titel "Meer steun 
voor het combineren van beroep, privéleven en gezinsleven" (COM(2008)0635),

– gezien het verslag van de Commissie van 3 oktober 2008 met als titel "Realisatie van de 
doelstellingen van Barcelona wat de opvangfaciliteiten voor kinderen onder de 
leerplichtige leeftijd betreft" (COM(2008)0638),

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

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

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid, dat door de Europese Raad van 23 en 
24 maart 2006 is goedgekeurd,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2007 over een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010) 2,

– gezien het advies inzake beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen van het 
Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen, aangenomen op 22 
maart 2007,

                                               
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
2 PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 56.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 september 2008 over gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen – 20081,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2008 met aanbevelingen aan de 
Commissie over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen2,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat gelijkheid van mannen en vrouwen een van de basisbeginselen is van de 
Europese Unie, en wordt erkend in het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het 
Handvest van de grondrechten, en overwegende dat er talrijke ongelijkheden blijven 
bestaan tussen vrouwen en mannen,

B. overwegende dat de Europese Unie niet gespaard gebleven is door de economische en 
financiële crisis, die desastreus gebleken is voor zowel de banen van vrouwen als van 
mannen, en die op lange termijn vooral vrouwen dreigt te treffen,

C. overwegende dat statistische gegevens opgesplitst naar geslacht nodig zijn om de impact 
van de crisis op vrouwen en mannen te vergelijken; overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid in dit opzicht over aanzienlijke mogelijkheden beschikt,

D. overwegende dat het werkloosheidscijfer voor vrouwen vaak wordt onderschat aangezien 
er geen rekening wordt gehouden met het niveau van inactiviteit bij vrouwen (2/3 van de 
63 miljoen niet-actieven van 25 t/m 64 jaar) en de nochtans hoge deeltijdse werkloosheid,

E. overwegende dat vrouwen een ongunstige positie op de arbeidsmarkt hebben door 
ongewilde deeltijdse arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
en door lonen die lager liggen dan bij mannen; overwegende dat deze ongunstige positie 
ervoor zorgt dat vrouwen te maken hebben met een hoger risico op armoede dan mannen,

F. overwegende dat salarisverschillen blijven bestaan en dat het verschil tussen de salarissen 
van mannen en vrouwen, ondanks de geleverde inspanningen en de geboekte vooruitgang, 
gemiddeld 18% bedraagt in de Europese Unie, en zelfs hoger ligt dan 25% in bepaalde 
landen,

G. overwegende dat moederschap de loopbaan van vrouwen niet mag afremmen en dat 
statistieken duidelijk aantonen dat vrouwen die kinderen hebben minder uren aan werk 
besteden dan vrouwen zonder kinderen, in tegenstelling tot vaders, die meer werken dan 
mannen zonder kinderen,

H. overwegende dat de lidstaten tijdens de Europese Raad van Barcelona van maart 2002 zijn 
uitgenodigd om vóór 2010 te voorzien in kinderopvang voor ten minste 90% van de 
kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33% van de kinderen 

                                               
1 PB C 295 E van 4.12.2009, blz. 35.
2 PB C 16 E van 22.1.2010, blz. 21.
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onder 3 jaar, maar dat er in meerdere landen nog steeds een tekort is aan deze 
voorzieningen,

I. overwegende dat de arbeidsdeelname van vrouwen correleert met hun gezinstaken; 
overwegende dat meer dan 20 miljoen Europeanen (waarvan twee derde vrouwen) de taak 
op zich nemen te zorgen voor niet-zelfstandige volwassenen, wat hen belet voltijds een 
beroep uit te oefenen; overwegende dat de kans bestaat dat deze situatie steeds vaker zal 
voorkomen met de vergrijzing van de bevolkingen,

J. overwegende dat het nodig is stereotypen te bestrijden die ervoor zorgen dat kinderen 
vaak in een bepaalde richting worden gestuurd die traditioneel als vrouwelijk of mannelijk 
wordt beschouwd, en overwegende dat het belangrijk is de beroepskeuzen te diversifiëren,

K. overwegende dat te weinig meisjes kiezen voor een natuurwetenschappelijke 
studierichting, wat zorgt voor een sterke sectorale segregatie,

L. overwegende dat vrouwen algemeen genomen beter opgeleid zijn dan mannen (58,9% van 
de diploma's wordt aan vrouwen uitgereikt), maar dat ze minder vertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies in ondernemingen, overheidsdiensten en politieke organen,

M. overwegende dat het in juni 2008 opgerichte Europees netwerk van vrouwen in 
leidinggevende posities in de economie en de politiek een bijdrage kan leveren aan de 
verbetering van het evenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies,

N. overwegende dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in onze samenlevingen enkel kan 
worden bereikt door middel van een betere politieke vertegenwoordiging van vrouwen op 
zowel Europees, nationaal, regionaal als plaatselijk niveau; overwegende dat het 
percentage vrouwen in de nationale parlementen in bepaalde lidstaten lager ligt dan 15%,

O. overwegende dat vrouwen meer worden bedreigd door armoede dan mannen door 
onderbroken loopbanen en lagere salarisniveaus en pensioenuitkeringen; overwegende dat 
er in het kader van het Europees Jaar voor de bestrijding van de armoede onvoldoende 
aandacht is besteed aan de onderliggende oorzaken van armoede, 

P. overwegende dat het jaar 2011 is uitgeroepen tot jaar van het vrijwilligerswerk, en dat de 
bevordering van het beginsel van gelijke kansen voor mannen en vrouwen een positieve 
rol kan spelen in vrijwilligersprogramma’s,

Q. overwegende dat vrouwen die behoren tot een minderheid, en met name Roma-vrouwen, 
regelmatig het slachtoffer zijn van discriminatie en dat het risico op uitsluiting voor hen 
bijzonder hoog ligt,

R. overwegende dat geweld tegen vrouwen een aanslag op hun grondrechten is en een 
belemmering vormt voor gelijkheid; overwegende dat 20 tot 25% van de vrouwen in 
Europa in de loop van hun leven slachtoffer wordt van fysiek geweld; overwegende dat 
psychisch geweld even schadelijk is als fysiek geweld,
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1. herhaalt dat in de eerste plaats overwegend mannelijke sectoren werden getroffen door de 
crisis, zoals de bouw- en de industriesector, maar dat de crisis zich heeft uitgebreid tot 
andere meer gemengde sectoren, wat gezorgd heeft voor meer werkloosheid bij vrouwen;

2. vraagt dat de impact van de crisis op vrouwen wordt gekwantificeerd en gemeten door 
middel van de uitwerking van precieze statistieken, met op basis van gender opgesplitste 
indicatoren die regelmatig worden bijgewerkt en opnieuw geëvalueerd; merkt bovendien 
op dat deze statistieken het mogelijk moeten maken de conjunctuurproblemen maar ook 
de structurele problemen gerichter aan te pakken, om zo makkelijker uit de crisis te raken 
en de verspreiding van goede praktijken te bevorderen;

3. herinnert eraan dat er ongelijkheden tussen vrouwen en mannen blijven bestaan, ondanks 
de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen; benadrukt dat de economische en 
financiële crisis moet worden beschouwd als een kans om nieuwe en vernieuwende 
voorstellen in te dienen op het gebied van arbeidsparticipatie, salarisniveaus, arbeidstijd 
en de bezetting van leidinggevende functies;

4. herhaalt dat bij de uitwerking van het werkgelegenheidsbeleid rekening moet worden 
gehouden met de opkomst van nieuwe sectoren met een potentieel om veel banen te 
creëren, zoals de ecologische sector, de milieusector en de sector van nieuwe 
technologieën; benadrukt dat vrouwen een belangrijke rol te spelen hebben in deze 
sectoren; nodigt de lidstaten uit meisjes aan te sporen voor dergelijke studierichtingen te 
kiezen; spoort de Commissie aan te zorgen voor een onafgebroken communicatie over 
deze nieuwe perspectieven;

5. herhaalt dat de ondernemingen van de sociale economie (stichtingen, onderlinge 
waarborgmaatschappijen, coöperatieve verenigingen) een centrale rol kunnen spelen bij 
het herstel van de economie en dat hun werknemers voornamelijk vrouwen zijn; verzoekt 
de lidstaten ernstig rekening te houden met dit soort activiteiten bij de uitwerking van 
herstelmaatregelen;

6. benadrukt dat de bestrijding van loonverschillen een prioriteit is; betreurt in deze context 
dat de Commissie het debat op Europees niveau onvoldoende opnieuw op gang heeft 
gebracht, wat met name had kunnen gebeuren door middel van een herziening van de 
bestaande regelgeving met betrekking tot de toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen, zoals het Europees Parlement had gevraagd in zijn 
resolutie van 18 november 2009;

7. verzoekt de Raad en de Commissie de eerbiediging van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in de Europa 2020-strategie te versterken en te zorgen voor de feitelijke 
toepassing ervan in de verschillende onderdelen van de strategie;

8. verlangt dat er, gelet op de aanhoudende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, op 
Europees niveau een reflectieproces wordt opgestart om stereotypen die samenhangen met 
de rollen van mannen en vrouwen te bestrijden;

9. vraagt dat concrete voorstellen worden ingediend met het oog op een betere combinatie 
van werk en privéleven, met name op het gebied van bijstand voor hulpbehoevenden en 
kinderopvang;
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10. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de verschillende Europese rechtsinstrumenten 
op het vlak van het combineren van werk en privéleven op een correcte manier worden 
omgezet door de lidstaten;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor (meer) opvangfaciliteiten voor kinderen, zoals 
crèches en kinderdagverblijven, zodat ze betaalbaar, kwalitatief hoogstaand en zo 
toegankelijk mogelijk worden gemaakt; is van oordeel dat deze faciliteiten een niet te 
verwaarlozen steun betekenen voor ouders en hen de toegang tot de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken;

12. benadrukt het feit dat onderwijs een belangrijke rol speelt om kinderen vanaf zeer jonge 
leeftijd het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen bij te brengen; verzoekt de 
lidstaten te zorgen voor voorlichtings- en bewustmakingsprogramma's tijdens de hele 
schoolgang om de waarden die zijn opgenomen in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie te bevorderen, en met name artikel 23 ervan;

13. benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren zelf kunnen beslissen over hun 
beroepskeuzen; herhaalt in dit opzicht dat het belangrijk is dat leerkrachten hun leerlingen 
niet automatisch in de richting van een bepaalde carrière duwen op basis van 
genderstereotypen;

14. nodigt de lidstaten uit maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat meisjes niet 
automatisch opteren voor een loopbaan of carrière die traditioneel als vrouwelijk wordt 
beschouwd;

15. is verheugd over de op Europees niveau geleverde inspanningen om de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te verhogen; moedigt in dit opzicht de 
deelname van vrouwen in alle Europese instellingen aan, met name in leidinggevende 
functies; benadrukt evenwel dat bijkomende inspanningen nodig zijn op nationaal, 
regionaal en gemeentelijk niveau;

16. herinnert eraan dat in slechts 3% van de grote ondernemingen een vrouw aan het hoofd 
staat van het hoogste besluitvormingsorgaan; verzoekt de lidstaten effectieve maatregelen 
te nemen om te zorgen voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in 
beursgenoteerde grote ondernemingen en in de raden van bestuur van bedrijven in het 
algemeen;

17. verzoekt de lidstaten bedrijven te identificeren die de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en het combineren van werk en privéleven bevorderen en op grote schaal beste 
praktijken te verspreiden, met name via kamers van koophandel en industrie;

18. moedigt de regelmatige uitwisseling van informatie en ervaringen aan tussen de actoren 
die zich bezighouden met de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, met 
het oog op de toepassing van beste praktijken op alle niveaus: Europees, nationaal, 
regionaal en plaatselijk, en in de particuliere en de openbare sector;

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan kwetsbare 
groepen vrouwen: gehandicapte vrouwen, oudere vrouwen, vrouwelijke migranten en 
vrouwen die behoren tot een minderheid vormen de specifieke groepen waarvoor 



PE450.870v01-00 8/10 PR\834921NL.doc

NL

maatregelen nodig zijn die afgestemd zijn op hun situatie; verzoekt de Commissie te 
zorgen voor continuïteit door erop toe te zien dat in het kader van het Europees Jaar van 
het vrijwilligerswerk 2011 eveneens de bevordering van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen wordt aangemoedigd;

20. herhaalt dat vrouwen met een handicap vaak worden gediscrimineerd in het sociale, 
culturele, politieke en beroepsleven; verzoekt de Commissie en de lidstaten concrete 
voorstellen in te dienen met het oog op de verbetering van hun situatie;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten bijzondere aandacht te besteden aan Roma-
vrouwen bij de toepassing van de Europese strategie voor de integratie van de Roma;

22. pleit voor de toegang van vrouwen en mannen tot informatie over reproductieve 
gezondheidszorg en voor het recht van vrouwen om toegang te hebben tot dergelijke 
diensten;

23. herhaalt dat geweld tegen vrouwen een belangrijk obstakel vormt voor de verwezenlijking 
van gelijkheid tussen vrouwen en mannen; verzoekt de Commissie te beginnen met de 
opstelling van een voorstel voor een algemene richtlijn betreffende de preventie en 
bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen, of het nu gaat om fysiek, seksueel 
of psychisch geweld, en met name van vrouwenhandel;

24. is verheugd over de inspanningen die op Europees en nationaal niveau werden geleverd 
om geweld tegen vrouwen te bestrijden, maar benadrukt dat dit fenomeen een ernstig 
onopgelost probleem blijft; is verheugd over het opnieuw opstarten van het debat over dit 
soort geweld, met name door de invoering van het Europees beschermingsbevel; verzoekt 
de toekomstige voorzitterschappen van de Unie verder te gaan op deze weg;

25. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een betere opleiding van personeel uit de politiële, 
justitiële en sociale sector en te voorzien in structuren die aangepast zijn aan alle gevallen 
van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van ernstige en zeldzame gewelddaden, zoals 
aanvallen met zuur;

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

De huidige financiële, economische en sociale crisis heeft een desastreuze impact op het 
werkloosheidspercentage, de leefomstandigheden van onze medeburgers en onze 
samenlevingen in het algemeen. Vrouwen werden zwaar getroffen door deze crisis: dit geldt 
zowel voor hun arbeidsomstandigheden, hun toegang tot de arbeidsmarkt, hun plaats in de 
samenleving in het algemeen en voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in het bijzonder. 
De Commissie heeft in haar jaarverslag voor 2010 terecht gewezen op de uitdagingen die ons 
te wachten staan op het vlak van de gelijkheid van mannen en vrouwen na deze crisis.

In haar verslag heeft de rapporteur willen benadrukken dat het nodig is te focussen op de reële 
gevolgen van de crisis voor vrouwen. Het eerste van deze gevolgen hangt samen met hun 
tewerkstelling. Algemeen genomen werden vrouwen later dan mannen getroffen, aangezien 
ze meer vertegenwoordigd zijn in sectoren die langer weerstand hebben geboden aan de 
gevolgen van de crisis (gezondheidszorg, onderwijs, sociale hulpverlening, …). Deze sectoren 
lopen echter het risico op een meer blijvende manier te worden getroffen, wat zou leiden tot 
een langdurige ongunstige situatie voor vrouwen in vergelijking met mannen. Op deze manier 
werden vrouwen zwaar getroffen, zowel wat betreft inkomen, arbeidsomstandigheden, 
voorwaarden voor indiensttreding of toegang tot arbeid, en lopen ze het risico dat hun situatie 
nog slechter wordt indien niet snel concrete maatregelen worden genomen. Het is namelijk zo 
dat vrouwen, gevangen in deeltijdse banen en werkend met arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd, met salarissen die vaak ontoereikend zijn, zwaar benadeeld zijn op de 
arbeidsmarkt. Gelijkheid van mannen en vrouwen op het vlak van arbeid mag niet langer iets 
zijn waarnaar wordt gestreefd; het moet een realiteit worden. Daarom lijkt het belangrijk dat 
de regeringen van de lidstaten en de Commissie erop toezien dat het gendergelijkheidsbeleid 
wordt gehandhaafd en dat de middelen die ervoor worden uitgetrokken niet worden 
teruggeschroefd.

De crisis dient echter niet enkel vanuit een negatief standpunt te worden bekeken. Ze moet 
worden aangegrepen als kans voor de regeringen om zich de juiste vragen te stellen en zo hun 
beleid vanuit een nieuw gezichtspunt te bekijken. De crisis moet ons in staat stellen de 
specifieke genderrollen in onze samenlevingen te herbekijken; dit gaat met name gepaard met 
de volledige integratie van de gelijkheid van vrouwen en mannen in al het beleid. Dit 
gelijkheidsideaal moet worden bereikt door middel van concrete en duurzame maatregelen, 
met name op het vlak van onderwijs. Kinderen moeten van jongs af aan vertrouwd worden
gemaakt met het beginsel van gendergelijkheid, om te voorkomen dat seksestereotypen 
blijven bestaan. Onderwijs en opleiding van jongeren liggen aan de basis van gelijkheid, en 
dit zowel door middel van continue informatie, bewustmakingscampagnes en het oriënteren 
van jongens en meisjes in de richting van beroepen die niet traditioneel voorbehouden zijn 
aan mannen of vrouwen.

De rapporteur heeft eveneens de nadruk willen leggen op de belangrijke rol die vrouwen 
spelen op normaal voor mannen voorbehouden besluitvormingsniveaus. Vrouwen moeten 
toegang hebben tot functies die overeenstemmen met hun capaciteiten, of het nu gaat om de 
r aden  van bestuur van beursgenoteerde grote ondernemingen of hun politieke 
vertegenwoordiging. Hoewel ze vaker hoger opgeleid zijn dan mannen, hebben ze niet altijd 
toegang tot leidinggevende functies, wat zorgt voor een kloof tussen hun opleidingsniveau en 
hun status.
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Het is eveneens belangrijk te wijzen op de genderdimensie in het kader van de bestrijding van 
armoede. In het kader van het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede 2010 moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan de meest kwetsbare vrouwen. Ongeacht of hun 
kwetsbaarheid het gevolg is van een handicap, van hun status als immigrant of van het feit dat 
ze tot een minderheid behoren, moeten specifieke maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat ze terechtkomen in precaire leefsituaties en om hun sociale integratie te 
bevorderen. In deze context herinnert de rapporteur eraan dat de Commissie een aanzienlijk 
deel van de Europese strategie voor de integratie van de Roma moet wijden aan de integratie 
van Roma-vrouwen.

De bevordering van gelijkheid gaat eveneens gepaard met de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen. Er dient te worden opgemerkt dat alle vormen van fysiek, psychisch en seksueel 
geweld moeten worden bestreden en veroordeeld, ongeacht hun ernst. De bestrijding van 
gendergerelateerd geweld moet gepaard gaan met het opstarten van sensibilisatiecampagnes 
en met het bewustmaken van kinderen en jongeren van de gevaren van dergelijke vormen van 
geweld. Seksistisch geweld kan worden veroordeeld door gendergerelateerde gewelddaden 
juridisch te definiëren en door te voorzien in straffen die evenredig zijn met de handelingen. 
Bepaalde lidstaten worden bijvoorbeeld nog steeds geteisterd door aanvallen met zuur op 
vrouwen. Er blijven taboes bestaan over bepaalde vormen van geweld tegen vrouwen in onze 
samenlevingen. Deze vormen van geweld worden bijgevolg grotendeels miskend, wat ertoe 
leidt dat de fysieke en psychische gevolgen ervan, die nochtans aanzienlijk zijn, worden 
gebagatelliseerd.


