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Voorwoord van
de Voorzitter
Als Voorzitter van het Europees
Parlement ben ik er trots op aan het
hoofd te staan van een instelling die
de waarden van ons zestig jaar oude
oprichtingsverdrag van Rome nog
altijd voorstaat, in het bijzonder het
beginsel van gelijke behandeling van
vrouwen en mannen.
Zes decennia na dato zijn we met reden trots op de leidende rol die
vrouwen in het Europees Parlement blijven vervullen, als politieke
besluitvormers, drijvende krachten achter verandering en bijdragers
van betekenis aan het Europese project. We moeten ons ervan bewust
blijven dat de gehele samenleving wint bij volledige deelname van
vrouwen aan het parlementaire leven. Het is dan ook belangrijk te
benadrukken dat er meer vrouwen in het Europees Parlement zetelen,
als percentage van het totaal aantal parlementsleden, dan in het
overgrote merendeel van de nationale parlementen in de EU. Ook is
het percentage vrouwelijke personeelsleden 59,4 %, ten opzichte van
40,6 % mannelijke personeelsleden.
Deze solide basis geeft het Europees Parlement een sterke stem op
het gebied van gendergelijkheid. Zo kan het Parlement niet alleen de
leidende beginselen van de Unie in de lidstaten ondersteunen, maar
ook het bewustzijn verhogen, door de rechten van vrouwen en meisjes
in de gehele EU te beschermen.
In 2017 heeft het Parlement opgeroepen tot de volledige ratificatie
door alle EU-lidstaten van het Verdrag van Istanbul. Parlementsleden
zijn de dialoog aangegaan met de lidstaten over hun bezorgheden
over dit verdrag, om de spoedige ratificatie ervan te bevorderen en een
bredere aanneming in de Raad te ondersteunen. Het Parlement werkt
ook samen met de lidstaten aan de juiste uitvoering van dit verdrag,
en zet zich bijvoorbeeld in voor de inzet van voldoende financiële en
menselijke middelen om gendergerelateerd geweld te voorkomen. Het
bestrijden van geweld tegen vrouwen is uiterst belangrijk voor onze
instelling en de maatregelen die wij nemen laten duidelijk zien hoezeer
wij ons voor vrouwenrechten inzetten en hoezeer het dagelijks leven
van EU-burgers hierdoor positief wordt beïnvloed. Om deze reden heb
ik ongeëvenaard strenge sancties opgelegd aan een lid dat tijdens een
debat in de plenaire vergadering minachting toonde voor onze meest
fundamentele waarden. Ik zal nooit gedrag toestaan dat de waardigheid
van vrouwen aantast.
Het Parlement heeft bovendien na afloop van een hevig, actueel debat
in oktober met overgrote meerderheid een resolutie aangenomen
waarin seksuele intimidatie sterk wordt veroordeeld. Op dit gebied volgt
het Europees Parlement een nultolerantiebeleid en ik zal mijn strijd op
dit gebied resoluut voortzetten, met name door steun te geven aan
ons adviescomité intimidatie, dat wordt voorgezeten door mevrouw
Elisabeth Morin-Chartier.
We kunnen het hier echter niet bij laten, aangezien er ruimte voor
verbetering blijft. Op Internationale Vrouwendag staat gendergelijkheid
centraal, maar we mogen niet vergeten dat alle 365 dagen van het jaar
vrouwendagen zijn. De strijd voor hun rechten gaat het hele jaar door en
om deze strijd te winnen, moeten we ons allemaal voor gelijkheid inzetten.
De debatten in het Parlement, de wetgeving die we aannemen en het
werk van onze delegaties hebben wereldwijd impact. Het is dan ook
van wezenlijk belang te blijven benadrukken dat gendergelijkheid een
cruciale waarde is die het soort samenleving waarin we willen leven,
weerspiegelt: vrouwenrechten zijn mensenrechten.

Antonio Tajani
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INTERVIEW MET DIMITRIOS PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter van het Europees Parlement
Hoe ziet u uw rol als voor gendergelijkheid en diversiteit, verantwoordelijke ondervoorzitter en als voorzitter
van de Groep op hoog niveau van het Bureau op dit gebied?
Het is mij een eer en een genoegen het beleid van het EP op het gebied van gendergelijkheid en diversiteit te mogen aansturen.
Gelijke kansen en non-discriminatie maken integraal deel uit van de waarden van het Europees Parlement, als politieke organisatie
en als werkgever, en wij willen het voortouw nemen bij maatregelen om de opvattingen en gewoonten te doen evolueren
met het oog op volledige gelijkheid.
Op Internationale Vrouwendag 2018 staan we stil bij de tot nu toe geboekte vooruitgang en uitdagingen voor de toekomst.
Deze manifestatie is bedoeld om discriminatie onder de aandacht te brengen, de betrokkenen voor het voetlicht te brengen en
ons voor gelijkheid in te zetten. Ik ben er trots op onze democratische waarden te versterken door rechtvaardigheid, eerlijkheid
en gelijkheid in het hart van het Europees Parlement na te streven.
Wat is volgens u het belangrijkste succes van 2017?
Begin 2017 heb ik namens de Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit een verslag over Gendergelijkheid
bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement – stand van zaken en volgende stappen 2017-2019, gepresenteerd, dat
het Bureau in januari 2017 met algemene stemmen heeft aangenomen. Op basis hiervan hebben we een routekaart opgesteld
voor de uitvoering van de in het verslag opgenomen aanbevelingen.
Deze routekaart strekt zich uit over een periode van drie jaar (2017-2019), bevat kwantificeerbare acties voor elk jaar en biedt
een concreet kader voor de verwezenlijking van onze doelstellingen. Onze beleidsmaatregelen om loopbaanontwikkeling van
vrouwen te bevorderen (met inbegrip van opleidingen en toegang tot leidinggevende functies), bewustwording te stimuleren,
toezicht op genderevenwicht te houden en de combinatie van werk en privéleven verder te vereenvoudigen, worden elk jaar
verder uitgewerkt. Zo komen we dichter in de buurt van evenwicht tussen mannen en vrouwen bij het secretariaat-generaal
van het Europees Parlement.
Op welke gebieden is verdere vooruitgang nodig?
Hoewel we duidelijk op de goede weg zijn, zou meer innovatie verder kunnen bijdragen aan volledige gelijkheid op de werkvloer.
Om deze reden houden we momenteel een raadpleging onder nationale parlementen. Aan de hand van twaalf vragen willen
we meer te weten komen over optimale werkmethoden op vijf sleutelgebieden, namelijk aanwervingsprocedures, onbewuste
vooroordelen en genderstereotypen, organisatiecultuur, combinatie van werk en privéleven, en gendergelijkheidsvraagstukken.
Bovendien heeft de Groep op hoog niveau input gekregen van de particuliere sector tijdens de in november gehouden
bijeenkomst over succesvolle maatregelen in de particuliere sector wereldwijd. We hopen dat deze nieuwe inzichten en kennis
ons erbij zullen helpen om onze aanpak voor gendergelijkheid verder te ontwikkelen.
Het uitbannen van discriminatie op grond van geslacht kost tijd en moet met een brede mentaliteitsverandering gepaard gaan.
Gendergelijkheid gaat ons allemaal aan, mannen en vrouwen, en ik ben er trots op dat het Europees Parlement constructieve
maatregelen blijft nemen met het oog op gelijkheid, eerlijkheid en sociale rechtvaardigheid.
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LEDEN
Het percentage vrouwelijke EP-leden, momenteel 36,1 %, is licht gestegen sinds de verkiezingen in 2014, toen het 35, 8 % was.
Het toegenomen aantal vrouwelijke leden in het Europees Parlement verhoogt het niveau van democratische vertegenwoordiging
van de EU-burgers en stelt het Parlement in staat om de gendergelijkheid beter te integreren in al zijn werkterreinen, of het
nu gaat om wetgeving en beleid voor de EU als geheel dan wel om zijn eigen interne structuren en organen, waaronder het
secretariaat-generaal.
Ook is tussen de zevende en achtste parlementaire zittingsperiode het aantal vrouwen in besluitvormingsfuncties opgeschoven.
Het aantal vrouwelijke ondervoorzitters is gestegen van drie tijdens de vorige zittingsperiode naar momenteel vijf, op een totaal
van veertien. Tijdens de zevende zittingsperiode zaten acht vrouwen een commissie of subcommissie voor; momenteel zijn
het er twaalf op een totaal van vierentwintig.

Leden van het Europees Parlement 1952-2018

25,9 %

1999
1999

2004
2004

36,1 %

30,2 %

1964
1964

4,9 %

1958
1958

30,3 %

1952
1952

3,5 %

0%
0%

1,3 %

10%
10 %

3,5 %

20%
20 %

17,7  %

16,6 %

30%
30 %

19,3 %

40%
40 %

31,1 %

50%
50 %

1975
1975

1979
1979

1984
1984

1989
1989

1994
1994

2009
2009

2018
2018

EP-leden
1979

2010

83,4 %

63,9 %

65,1 %
16,6 %

342

2018

34,9 %
68

479

36,1 %
257

Afdeling Gelijkheid en Diversiteit – Directoraat-generaal Personeelszaken

480

271

5

V R O U W E N I N H E T E U R O P E E S PA R L E M E N T

VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN IN HET EUROPEES
PARLEMENT EN IN DE NATIONALE PARLEMENTEN, PER LIDSTAAT1
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Vrouwen maken meer dan de helft uit van de wereldbevolking. Hun deelname en bijdrage aan het politieke proces zijn belangrijk
én noodzakelijk, en vormen bovendien een grondrecht.
Finland, Ierland en Kroatië hebben meer vrouwelijke dan mannelijke parlementsleden, en Malta, Letland en Zweden hebben
evenveel vrouwelijke als mannelijke parlementsleden. Het percentage vrouwelijke leden in het Europees Parlement is nu hoger
dan dat in de nationale parlementen van de lidstaten, met uitzondering van België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Litouwen,
Polen en Portugal.
Het percentage vrouwen bedraagt in het vierde jaar van de achtste zittingsperiode 36,1 % en daarmee ligt het aandeel vrouwelijke
leden in het Europees Parlement bijna 12,5 procentpunt boven het gemiddelde percentage vrouwelijke leden in de nationale
parlementen in de wereld, dat momenteel 23,6 % bedraagt2.
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1

De gegevens inzake de nationale parlementen zijn gebaseerd op het aantal vrouwen dat in de tweede kamers is verkozen. Bron: www.ipu.org per 1.12.2017.

2

De gegevens zijn gebaseerd op het aantal vrouwen dat in de tweede kamers is verkozen. Bron: http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm per 1.12.2017.
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HET BUREAU
Het Bureau bestaat uit de Voorzitter van het Europees Parlement, de veertien ondervoorzitters en de vijf quaestoren, met de
status van waarnemer. Het wordt door de voltallige vergadering gekozen voor een verlengbare periode van tweeënhalf jaar.
Het Bureau zorgt voor het interne functioneren van het Parlement, waaronder begrotingsramingen en alle administratieve,
personeelsgebonden en organisatorische zaken.

Vijf vrouwelijke ondervoorzitters
64,3 %

9

5

35,7 %

Mairead McGUINNESS

Sylvie GUILLAUME

Evelyne GEBHARDT

Lívia JÁRÓKA

Heidi HAUTALA

(PPE – IE)

(S&D – FR)

(S&D – DE)

(PPE – HU)

(Verts/ALE – FI)

Twee vrouwelijke quaestoren

60,0 %

3

2

40,0 %

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Catherine BEARDER

(PPE – FR)

(ALDE – UK)
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TWEE VROUWELIJKE QUAESTOREN

DIMITRIOS PAPADIMOULIS
Voorzitter
(GUE/NGL – EL)
De Groep op hoog niveau is in 2004 door het Bureau opgericht naar aanleiding van de EP-resolutie van 13 maart 2003 over
gendermainstreaming. Oorspronkelijk bestond zijn taak er voornamelijk in het genderaspect binnen de activiteiten, structuren en
organen van het Parlement te bevorderen en in te bedden, en om de waarden gelijkheid en non-discriminatie in de administratie
van het Parlement te bevorderen. De Groep richt zich vooral op gelijkheid, in alle opzichten, van mannen en vrouwen op de
werkvloer, gelijke kansen voor mensen met een handicap en de bevordering van een open, inclusieve en non-discriminerende
werkomgeving voor iedereen. Om de taak van de Groep te verruimen tot de bevordering van diversiteit in het algemeen, heeft het
Bureau in november 2007 de naam van deze werkgroep veranderd in "Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit".
De Groep op hoog niveau treedt op als een horizontaal orgaan en werkt nauw samen met andere organen van het Europees
Parlement, in het bijzonder de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (Commissie FEMM), de Conferentie van
commissievoorzitters en de Conferentie van delegatievoorzitters. In het verleden heeft de Groep onder andere een netwerk opgericht
van EP-leden en personeelsleden van commissies en interparlementaire delegaties om het genderaspect binnen de activiteiten
van het Parlement in te bedden, richtsnoeren aangenomen over het gebruik van genderneutraal taalgebruik in documenten van
het Parlement en genderbudgettering in het Parlement bevorderd.
Dimitrios Papadimoulis, de ondervoorzitter van het EP die verantwoordelijk is voor gendergelijkheid en diversiteit, is voorzitter van
de Groep op hoog niveau. De huidige leden van de Groep zijn:

Evelyne GEBHARDT

Lívia JÁRÓKA

Heidi HAUTALA

Catherine BEARDER

(S&D – DE)

(PPE – HU)

(Verts/ALE – FI)

(ALDE – UK)

De permanent uitgenodigde leden zijn:

Cecilia WIKSTRÖM

Rebecca HARMS

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Angelika MLINAR

(ALDE – SV)

(Verts/ALE – DE)

(S&D – LT)

(ALDE – AT)

In januari 2017 heeft het Bureau het verslag van de Groep op hoog niveau over Gendergelijkheid bij het secretariaat-generaal van
het Europees Parlement – stand van zaken en volgende stappen 2017- 2019, aangenomen, evenals de bijgevoegde routekaart,
die dient ter uitvoering van de in het verslag opgenomen aanbevelingen. Deze routekaart, die voortvloeit uit het huidige actieplan
van de Groep op hoog niveau, heeft betrekking op evenwicht tussen mannen en vrouwen bij het secretariaat-generaal van het
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Europees Parlement over de periode 2017-2019. De Groep op hoog niveau wil er met de routekaart voor zorgen dat vrouwen beter
vertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies, een doelstelling die door middel van een aantal specifieke maatregelen, over
een vastgestelde periode moet worden verwezenlijkt, in plaats van door middel van een beginselverklaring. Ook de erkenning
door de Groep op hoog niveau van het belang van een langetermijnaanpak voor de totstandbrenging van een inclusievere
werkomgeving, komt uit de routekaart naar voren.
Het heldere tijdschema van de routekaart biedt een concreet kader voor de uitvoering van maatregelen op vijf sleutelgebieden: de
aanwervingsprocedure voor leidinggevende functies, opleiding, bewustmakingsevenementen, combinatie van werk en privéleven
en statistieken. Doordat in de routekaart specifieke acties zijn vastgesteld voor elk van deze gebieden voor de jaren 2017, 2018
en 2019 komt het secretariaat-generaal van het Europees Parlement dichter bij de in het verslag Papadimoulis opgenomen
doelstellingen voor evenwicht tussen mannen en vrouwen.
Alle in de routekaart opgenomen maatregelen voor 2017 zijn met succes uitgevoerd. Deze maatregelen omvatten een workshop
tijdens Internationale Vrouwendag 2017 over genderspecifieke communicatie en onderhandelingsstijlen, een workshop voor
HR-afdelingen over het genderbewust opstellen van vacatures en een update van de statistieken betreffende gendergelijkheid in
het Europees Parlement vanaf 30 juni 2017. De verwachte resultaten van dergelijke maatregelen zijn betere kansen voor vrouwen
in het Parlement en een sterker bewustzijn omtrent gendervraagstukken.
De in het “Observatory” van de Groep op hoog niveau uit 2017 en in dit verslag opgenomen statistische informatie over
gendergelijkheid geeft een duidelijk beeld van de geboekte vooruitgang. Zo houdt de Groep op hoog niveau op alle in het verslag
en in de bijgevoegde routekaart opgenomen maatregelen toezicht om te zorgen voor de doeltreffende uitvoering ervan. Uit de
statistieken over de maand juni werd duidelijk dat verdere vooruitgang nodig was om de in het verslag Papadimoulis opgenomen,
door het Bureau aangenomen doelstellingen voor vrouwen in leidinggevende functies, te bereiken. De Groep op hoog niveau
besloot om deze reden om particuliere ondernemingen en de nationale parlementen van de EU-lidstaten over hun optimale
werkwijzen te raadplegen.
Hiervoor werd een vragenlijst naar de nationale parlementen opgestuurd om informatie in te winnen over innovatieve maatregelen
en optimale werkwijzen op het gebied van gendergelijkheid. De vragenlijst, bestaande uit twaalf vragen, betreft vijf verschillende
onderwerpen: aanwervingsprocedures, onbewuste vooroordelen, organisatiecultuur, combinatie van werk en privéleven, en
algemene vraagstukken. De vragen strekken zich uit over een reeks gebieden waarop de werkwijzen van de nationale parlementen
de inspanningen op het gebied van gender van het secretariaat-generaal van het Parlement, positief kunnen beïnvloeden door de
inbreng van aanvullende knowhow, betere methoden voor de uitvoering van maatregelen, of zelfs ideeën voor nieuwe maatregelen.
Er zijn een reeks interessante antwoorden van de nationale parlementen binnengekomen. Lopende maatregelen in verschillende
lidstaten voorzien in flexibele arbeidsregelingen en omvatten door het parlement goedgekeurde plannen ter bestrijding van
ongelijkheid en een genderbewuste aanpak bij de publicatie van vacatures. Wat betreft de aanbevelingen, kwamen transparantie
bij aanwervingsprocedures, uitgebreide statistieken en positieve discriminatie aan de orde.
Verder heeft de Groep op hoog niveau input gekregen van de particuliere sector tijdens de in november 2017 gehouden bijeenkomst
over succesvolle initiatieven in de particuliere sector wereldwijd. Vertegenwoordigers van Google, IKEA, Telefonica, Daimler en de
universiteit van Wenen hebben bij deze gelegenheid hun acties, knowhow en aanbevelingen met de Groep gedeeld. Het belang
van een veilige arbeidsomgeving voor vrouwen, de bestrijding van genderstereotypen en -vooroordelen, en de betrokkenheid
van mannen bij de strijd voor gendergelijkheid werden tijdens deze bijeenkomst
benadrukt. Het inzicht dat werd verkregen dankzij deze ondernemingen die koplopers
zijn bij de bevordering van gendergelijkheid zal bijdragen aan de vormgeving van
maatregelen die uiteindelijk tot een wereldwijde cultuurverandering moeten leiden.
Voor 2018 moet nu worden vastgesteld hoe de informatie van de particuliere sector
en nationale overheden kan worden toegepast bij het secretariaat-generaal van het
Parlement om verdere vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid op het werk
te kunnen boeken.
Bij de administratie van het Parlement is al veel ondernomen om gendergelijkheid
te bevorderen, maar er blijft werk aan de winkel. Er moet nu een verandering van
perspectief worden bewerkstelligd. Dit moet leiden tot een culturele evolutie, of zelfs
een culturele revolutie!.
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FRACTIES
In het Europees Parlement maken de leden deel uit van fracties die gebaseerd zijn op politieke overtuiging, niet op nationaliteit.
Er zijn in het Parlement momenteel acht fracties, die onder leiding staan van een voorzitter (of twee medevoorzitters). De
Confederale fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links wordt voorgezeten door mevrouw Gabriele Zimmer; de fractie
De Groenen/Vrije Europese Alliantie wordt mede voorgezeten door mevrouw Ska Keller. De leden die tot geen van deze fracties
behoren, beschikken over een secretariaat en vormen samen de "niet-fractiegebonden leden"

Voorzitters en medevoorzitters van fracties

9
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81,8 %

18,2 %
Ska KELLER

Gabriele ZIMMER

(Verts/ALE – DE)

(GUE/NGL – DE)
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PPE

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

S&D

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

ECR

Europese Conservatieven en Hervormers

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

EFDD

Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie

ENF

EFractie Europa van Naties en Vrijheid

NI

Niet-fractiegebonden leden
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PARLEMENTAIRE COMMISSIES
In januari 2018 waren twintig parlementaire commissies, twee subcommissies,
één bijzondere commissie en één enquêtecommissie actief. Door het opstellen
van wetgevingsverslagen en initiatiefverslagen bereiden de commissies de
werkzaamheden van de plenaire vergaderingen van het Parlement voor. De
commissievoorzitters coördineren de werkzaamheden van de commissies in
de Conferentie van commissievoorzitters. Van de vierentwintig commissies
worden er momenteel twaalf door een vrouw voorgezeten.

50,0 %
50,0 %

12

12

Conferentie van commissievoorzitters – 12 vrouwelijke commissievoorzitters

Linda McAVAN

Ingeborg GRÄSSLE

Adina-Ioana VĂLEAN

Anneleen VAN BOSSUYT

Karima DELLI

Iskra MIHAYLOVA

(S&D – UK)
Ontwikkelingssamenwerking
(DEVE)

(PPE – DE)
Begrotingscontrole (CONT)

(PPE – RO)
Milieubeheer, volksgezondheid
en voedselveiligheid (ENVI)

(ECR – BE)
Interne markt en
consumentenbescherming (IMCO)

(Verts/ALE – FR)
Vervoer en toerisme (TRAN)

(ALDE – BG)
Regionale ontwikkeling (REGI)

Petra KAMMEREVERT

Danuta Maria HÜBNER

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Cecilia WIKSTRÖM

Anna Elżbieta FOTYGA

Nathalie GRIESBECK

(S&D – DE)
Cultuur en onderwijs (CULT)

(PPE – PL)
Constitutionele zaken (AFCO)

(S&D – LT)
Rechten van de vrouw en
gendergelijkheid (FEMM)

(ALDE – SV)
Verzoekschriften (PETI)

(ECR – PL)
Subcommissie veiligheid en
defensie (SEDE)

(ALDE – FR)
Bijzondere Commissie terrorisme
(TERR)

Vrouwen in parlementaire commissies
100 %
90 %
80 %
70 %

* Commissie voorgezeten door een vrouw

60 %
50 %
40 %
30 %

55,6 %

50,0 %

50,0 %

49,1 %

44,9 %

44,4 %

43,9 %

42,9 %

41,9 %

40,0 %

40,0 %

39,3 %

34,9 %

33,3 %

28,4 %

26,9 %

26,7 %

26,1 %

24,0 %

21,3 %

20,5 %

20,0 %

16,7 %
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BUDG
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COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN GENDERGELIJKHEID

INTERVIEW MET VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ
Voorzitter
(S&D - LT)
Wat is de rol van de Commissie FEMM?
De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) is de parlementaire commissie die bevoegd is voor de
follow-up en opstelling van wetgeving over vraagstukken die verband houden met vrouwenrechten, gendergelijkheid en de
uitbanning van alle vormen van geweld en discriminatie op grond van geslacht.
De taken van de commissie omvatten onder meer de vaststelling, bevordering en bescherming van de rechten van de vrouw in
de Unie, de bevordering van de rechten van de vrouw in derde landen, het beleid betreffende gelijke kansen, de uitbanning van
alle vormen van discriminatie op grond van geslacht, de uitvoering en ontwikkeling van gendermainstreaming, de follow-up en
uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen op het gebied van vrouwenrechten, en beleid over vraagstukken
die betrekking hebben op vrouwen.
Wat zijn de belangrijkste resultaten van de Commissie FEMM in 2017?
In 2017 heeft de Commissie FEMM verslagen aangenomen over een breed aantal onderwerpen, zoals EU-middelen voor
gendergelijkheid, vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden, de economische empowerment van vrouwen in de particuliere
en de publieke sector, de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, en klimaatrechtvaardigheid.
De commissie is intensief blijven doorwerken aan een onderwerp dat al een aantal jaar op haar agenda staat, namelijk de
toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen
en huiselijk geweld. De commissie was verheugd over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul op 13 juni 2017
en heeft aanbevelingen opgesteld over de reikwijdte van de EU-toetreding en de tenuitvoerlegging van het verdrag.
Een delegatie van de Commissie FEMM is in februari 2017 naar Malta afgereisd om deel te nemen aan een conferentie van het
Maltees Voorzitterschap van de Raad over geweld tegen vrouwen. Twee andere delegaties hebben zich verdiept in de situatie
van vrouwen in respectievelijk Polen en Portugal.
Wat zijn, vooruitblikkend op 2018, de belangrijkste doelstellingen die u wilt of moet aangaan?
Het programma van werkzaamheden van de Commissie FEMM voor 2018 is gericht op een aantal fundamentele kwesties. De
commissie zal haar werkzaamheden op het gebied van de combinatie van werk en privéleven voortzetten, met inbegrip van
wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen op gebieden als moederschaps- , vaderschaps- en ouderschapsverlof, en zorgverlof.
Volgens de traditie om de Internationale Vrouwendag te vieren door het houden van een vergadering van de interparlementaire
commissie, zullen EP-leden en leden van de nationale parlementen op 8 maart 2018 bijeenkomen om te debatteren over het
thema "De versterking van de positie van vrouwen en meisjes in de ICT en media: een deur naar de toekomst". Dit is tevens
het evaluatiethema voor de 62e zitting van de Commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw, waarnaar
de Commissie FEMM een delegatie van EP-leden zal afvaardigen. Hetzelfde onderwerp zal begin 2018 gedeeltelijk worden
behandeld in een initiatiefverslag van de Commissie FEMM over Gendergelijkheid in de mediasector in de EU.
De Commissie FEMM zal zich ook bezighouden met gendergelijkheid op een aantal andere gebieden, zoals belastingbeleid,
morele intimidatie, de situatie en rechten van vrouwen met een handicap, de EU-strategie tegen vrouwspecifieke vormen van
kanker, en seksuele intimidatie op de werkvloer, op openbare plaatsen en in de politiek in de EU.
Wat betreft het buitenlands beleid, zal de commissie zich in het bijzonder richten op EU-handelsovereenkomsten en het
genderactieplan van de EU voor de periode 2016-2020. Leden van de commissie zullen ook naar Hongarije, Roemenië en
Zweden afreizen om zich in de situatie van vrouwen in deze landen te verdiepen.
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/FEMM/home.html
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POLITIEKE FUNCTIES

INTERVIEW MET ANGELIKA MLINAR
Vaste rapporteur voor gendermainstreaming
(ALDE - AT)
Is er verdere vooruitgang geboekt en zijn er follow-upactiviteiten ondernomen na uw verslag uit 2016 over
gendermainstreaming in de activiteiten van het Europees Parlement? Zijn er belangrijke verbeteringen
of aanhoudende belemmeringen?
In januari 2017 heeft het Bureau het verslag-Papadimoulis aangenomen over Gendergelijkheid bij het secretariaat-generaal
van het Europees Parlement – stand van zaken en volgende stappen 2017- 2019. Naar mijn mening vormen het verslag
Papadimoulis en de bijbehorende routekaart een uiterst belangrijke stap voorwaarts. Het laatste verslag van het Bureau
over gendergelijkheid, het verslag-Kaufmann, werd in 2006 aangenomen, maar de doelstellingen ter verbetering van
genderevenwicht in het hoger en middenkader werden niet voor de deadline in 2009 gehaald, en zijn tot op heden niet
verwezenlijkt!
In het verslag-Papadimoulis en de bijbehorende routekaart zijn de aanbevelingen ter verbetering van het genderevenwicht
gevolgd die waren opgenomen in het verslag van het Parlement over gendermainstreaming in de activiteiten van
het Europees Parlement, dat op 8 maart 2016 is aangenomen en waarvoor ik rapporteur was. In dit verslag werd
eraan herinnerd dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de belangrijkste politieke en administratieve
besluitvormingsfuncties van het Parlement en dat met het oog op betere besluiten, het Parlement ervoor moet zorgen dat
besluitvormingsfuncties gelijk onder mannen en vrouwen worden verdeeld. Het Parlement heeft dan ook aangedrongen
op doeltreffende, corrigerende en ingrijpende maatregelen om deze gendergelijkheidsdoelstellingen op zo kort mogelijke
termijn te bereiken. Al deze aandachtspunten zijn in het verslag-Papadimoulis opgenomen.
Uit het initiatief van de EP-Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit om in november 2017 een
hoorzitting te organiseren over "Optimale werkmethoden en innovatieve maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid
bij het secretariaat-generaal van het Parlement", blijkt opnieuw duidelijk dat men zich steeds bewuster wordt van het
belang om genderevenwicht op de werkvloer te bevorderen.
De in oktober 2017 door het Europees Parlement aangenomen resolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en
seksueel misbruik in de EU, toont aan dat ongelijkheid vele verschillende vormen aanneemt. De reactie van het Parlement,
zowel op politiek als op administratief niveau, laat duidelijk zien dat onze instelling in staat is zich aan te passen en te
reageren op verschillende soorten uitdagingen.
De andere EU-instellingen volgen dezelfde tendens. Ik hoop dat de interinstitutionele samenwerking in de toekomst
zal worden versterkt, aangezien we voor vergelijkbare uitdagingen staan en we samen doeltreffender kunnen optreden.
Tot zover heb ik het uitsluitend over gendervertegenwoordiging gehad, maar voor gendermainstreaming moet ook een
genderperspectief in de verschillende beleidsgebieden worden opgenomen. Beide aspecten – gendervertegenwoordiging
en genderbewustzijn – moeten in alle fases van het beleidsvormingsproces de nodige aandacht krijgen.
Ik ben dan ook enerzijds zeer verheugd over de maatregelen van het Parlement ter verbetering van gendervertegenwoordiging
in het secretariaat-generaal, maar wil anderzijds benadrukken dat in de politiek ook een mentaliteitsverandering moet
optreden om gender effectief in de beleidsgebieden van het Parlement op te nemen. Ik zal spoedig het tweede verslag
over gendermainstreaming in de activiteiten van het Europees Parlement voor deze zittingsperiode uitbrengen. Deze
follow-up is van zeer groot belang om eveneens de vooruitgang op het gebied van de besluitvorming te meten. Ik zie
ernaar uit met mijn voor gendermainstreaming verantwoordelijke collega's in de andere parlementaire commissies samen
te werken aan een tekst die concrete voorstellen bevat voor concrete resultaten. Ik ben er stellig van overtuigd dat het
Europees Parlement, als werkgever en als politieke instelling die de EU-burgers vertegenwoordigt, de waarden die het
uitdraagt in de praktijk moet brengen door het nemen van beslissende maatregelen die volledige gendergelijkheid
ondersteunen.
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DELEGATIES
Delegaties onderhouden en ontwikkelen de internationale contacten van
het Europees Parlement. De activiteiten van de delegaties zijn gericht op het
onderhouden en verbeteren van de contacten met de parlementen van landen
die van oudsher partners van de Europese Unie zijn, en helpen om de waarden
waarop de EU gebaseerd is, in derde landen te bevorderen. Er zijn momenteel
negenendertig delegaties en vijf multilaterale assemblees. In januari 2018 waren
tien van de negenendertig delegatievoorzitters vrouw, en werden twee van de vijf
multilaterale assemblees door een vrouw voorgezeten. Verder wordt de Conferentie
van delegatievoorzitters, het politieke orgaan binnen het Europees Parlement dat
de werkzaamheden van de 44 vaste delegaties van het Parlement coördineert,
door een vrouwelijk lid van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten
en Democraten voorgezeten, mevrouw Inés Ayala Sender.

72,7 %

27,3 %
32

12

Conferentie van delegatievoorzitters – 12 vrouwelijke voorzitters van EP-delegaties

Inés AYALA SENDER

Monica MACOVEI

Constanze KREHL

(S&D – ES) Maghreblanden en de
Unie van de Arabische Maghreb
(DMAG); CDC

(ECR – RO)
Albanië (D-AL)

(S&D – DE)
Chili (D-CL)

Iveta GRIGULE-PĒTERSE

Rebecca HARMS

(ALDE – LV) Kazachstan, Kirgizië,
Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan
en Mongolië (DCAS)

(Verts/ALE – DE)
Euronest (DEPA)

Teresa JIMÉNEZBECERRIL BARRIO

Michèle ALLIOT-MARIE

Sofia SAKORAFA

(PPE – ES) Mexico (D-MX)

(PPE – FR)
Arabisch schiereiland (DARP)

(GUE/NGL – EL)
Midden-Amerika (DCAM)

Marisa MATIAS

Ulrike MÜLLER

Eva KAILI

Jean LAMBERT

(GUE/NGL – PT)
Mashrak (DMAS)

(ALDE – DE)
Australië en Nieuw-Zeeland
(DANZ)

(S&D – EL)
Parlementaire Vergadering van de
NAVO (DNAT)

(Verts/ALE – UK)
Zuid-Azië (DSAS)

Vrouwen in parlementaire delegaties
7070 %
6060 %

* Delegatie voorgezeten door een vrouw
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D-CL*
D-MX*
DSEE
DPAP
DMAS*
DANZ*
DARP*
D-MK
D-JP
DSCA
DEEA
D-ZA
DACP
DMER
DAND
D-IN
D-CN
DCAM*
D-TR
DCAS*
DLAT
D-AL*
D-ME
DEPA*
DMED
DCAR
DSAS*
DPLC
D-BY
D-US
D-UA
DNAT*
D-MD
DMAG*
D-IL
DASE
D-RU
D-CA
D-BR
D-IR
DKOR
D-AF
D-RS
D-IQ

1010 %
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40.6 %
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35.0 %
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33.3 %
33.3 %
33.3 %
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Voorwoord
van de secretarisgeneraal
Gendergelijkheid in het secretariaat-generaal van het Europees
Parlement ligt mij nauw aan het hart en staat binnen ons beleid
centraal. Het waarborgen van een gelijke behandeling van mannen
en vrouwen en de bevordering van gelijke kansen zijn van essentieel
belang voor een goed werkend Parlement. Door de talenten van
personeelsleden te stimuleren en diversiteit op alle bestuursniveaus
te bevorderen, kunnen wij de leden beter van dienst zijn.
Vanuit deze gedachte streven wij ernaar het evenwicht tussen
mannen en vrouwen in het secretariaat-generaal te verbeteren. In
het verslag van ondervoorzitter Papadimoulis van januari 2017 over
gendergelijkheid binnen het secretariaat-generaal van het Europees
Parlement1 werd benadrukt dat vrouwen beter moeten worden
vertegenwoordigd in het hoger en middenkader, en dat de streefcijfers
voor vrouwen in deze posities naar boven moeten worden bijgesteld.
Het verslag bevatte een routekaart waarin uiteen werd gezet hoe
dit moest worden bereikt, aan de hand van een tijdschema met
uit te voeren maatregelen voor de periode 2017-2019. Ik stel met
voldoening vast dat het percentage middenkaderfuncties dat in
het secretariaat-generaal bekleed wordt door vrouwen in 2017 is
toegenomen met 35,6 %.
Om de inspanningen van het secretariaat-generaal voor
beroepsontwikkeling van vrouwen kracht bij te zetten, heb ik vorig
jaar alle directeuren-generaal verzocht gender in overweging te nemen
in hun procedures voor de benoeming van nieuwe afdelingshoofden.
Shortlists voor alle middenkaderfuncties moeten nu, indien beschikbaar,
drie kandidaten bevatten, en ten minste een van deze kandidaten
moet van de ondervertegenwoordigde sekse zijn. Ik beveel eveneens
aan om in geval van twee gelijkwaardige kandidaten de voorkeur te
laten uitgaan naar de ondervertegenwoordigde sekse. Indien niet
aan deze voorwaarden wordt voldaan, behoud ik mij het recht voor
de procedure stop te zetten en de vacature opnieuw te publiceren.
Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregelen ons zullen helpen
de in het verslag van ondervoorzitter Papadimoulis uiteengezette
doelstellingen te verwezenlijken.
Voorts hebben wij ons voorgenomen de Groep coördinatie gelijkheid
en diversiteit meer bekendheid te geven. Om de zichtbaarheid van
de Groep te verhogen, heb ik besloten dat de hoofden van de dienst
Resources van ieder DG ambtshalve lid moeten zijn. In deze nieuwe
samenstelling zal de Groep samenwerken met de inter-DG-stuurgroep
Personeelszaken om middelen te bundelen en synergieën tot stand
te brengen. Deze ontwikkelingen weerspiegelen het belang dat het
secretariaat-generaal hecht aan gendergelijkheid.
Door voortdurend te streven naar gendergelijkheid versterkt het
Parlement zijn engagement ten aanzien van de vrouwen die hier
werken en onze toekomstige vrouwelijke collega's. Ik verheug mij
erop onze werkplek te zien groeien naarmate wij hun deelname aan
het parlementaire leven verbeteren.

Klaus Welle
*

NB: DG INTE heet vanaf 1 februari 2018 directoraat-generaal Logistiek en
Vertolking voor Conferenties (DG LINC).

1 "Gendergelijkheid bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement –
stand van zaken en volgende stappen", verslag aan het Bureau door Dimitrios
Papadimoulis, voor gendergelijkheid bevoegd ondervoorzitter (PE 595.277 :BUR).
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INTERVIEW MET KRISTIAN KNUDSEN

waarnemend directeur-generaal Personeelszaken

Wat heeft DG PERS in 2017 gedaan om het gendergelijkheidsbeleid ten uitvoer te leggen in het
secretariaat-generaal van het Parlement?
De bevordering van gelijkheid en diversiteit binnen onze instelling is een van de kerntaken van DG PERS. Wij werken voortdurend samen met de
politieke leiding en het bestuur van het Parlement om een inclusieve en motiverende werkomgeving te creëren met ruime carrièremogelijkheden
voor alle personeelsleden, ongeacht hun geslacht. Het door ondervoorzitter Papadimoulis opgestelde en door het Bureau goedgekeurde verslag
heeft in dit opzicht een grote rol gespeeld in onze werkzaamheden.
In 2017 hebben we ons opleidingsprogramma voor vrouwen met leiderschapspotentieel afgerond, om meer vrouwen ertoe aan te sporen zich
kandidaat te stellen voor middenkaderfuncties. We hebben ons jaarlijkse evenement ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag georganiseerd,
evenals workshops voor de diverse afdelingen personeelszaken over het genderbewust opstellen van vacatures, en regelmatig cursussen aangeboden
over onbewuste vooroordelen.
Wat DG PERS zelf betreft, behoren wij tot de DG's die nog vooruitgang moeten boeken wat betreft de gelijkheid van mannen en vrouwen op
afdelingshoofdniveau, maar ik ben blij dat we het aandeel vrouwelijke afdelingshoofden in 2017 hebben verhoogd tot bijna 30 % (29,4 %) – de
doelstelling die in het verslag-Papadimoulis voor 2019 is vastgesteld voor alle DG's (met 40 % voor het secretariaat-generaal als geheel).

Kunt u ons meer vertellen over de door DG PERS geboden opleidingsprogramma's om gendergelijkheid te bevorderen?
Gendergelijkheid op het niveau van leidinggevenden kan alleen worden bereikt wanneer beide geslachten in gelijke mate vertegenwoordigd zijn
onder de in aanmerking komende kandidaten. Dit is ons algemene standpunt op dit vlak, en hier komt ons opleidingsprogramma in het spel.
Ten eerste bieden we een programma voor talentmanagement voor verschillende personeelscategorieën. Dit omvat cursussen als "Opkomend Talent"
en "Aspirerende Leidinggevenden" voor AD's of "Teamleiders" voor AST's. Ik ben van oordeel dat we gendergelijkheid moeten bereiken onder de
deelnemers aan deze opleiding om in de toekomst tot een groter aantal vrouwelijke kandidaten voor managementfuncties te komen. We zijn er nog
niet, maar het is veelbelovend dat van de deelnemers aan deze opleiding na afloop meer vrouwen dan mannen tot afdelingshoofd zijn benoemd.
Ik stipte al aan dat we afgelopen jaar ons opleidingsprogramma 2017 voor vrouwen met leiderschapspotentieel hebben afgerond. Het programma
had ten doel het aantal vrouwen in leidinggevende functies te verhogen en was specifiek op vrouwelijke collega's gericht. Er namen 84 vrouwen uit
alle DG's aan deel. Het omvatte een analyse van de ontwikkelingsbehoeften met een loopbaanadviseur, en een mentorschapsregeling met ervaren
managers van beide geslachten. We moeten blijven zoeken naar de meest doeltreffende manier om gespecialiseerde opleidingen te waarborgen
die de professionele ontwikkeling van vrouwelijke collega's op het gebied van management stimuleren.

INTERVIEW MET ERIKA LANDI

directeur Personeelsondersteuning en Sociale Diensten, DG PERS
Sinds oktober 2017 bent u verantwoordelijk voor gendergelijkheid en diversiteit. Wat zijn volgens u de
belangrijkste voorwaarden voor het bereiken van een genderevenwichtige en inclusieve werkomgeving?
Bij het scheppen van een genderevenwichtige en inclusieve werkomgeving gaat het niet om de ene of de andere sekse; het gaat om het aanpassen
van onze werkomgeving aan mensen, zowel mannen als vrouwen. We kunnen het Europese besluitvormingsproces pas optimaal ondersteunen als
we belemmeringen voor gelijke kansen en onterechte voordelen uit de weg ruimen. Als directeur Personeelsondersteuning en Sociale Diensten van
DG PERS heb ik de eer toe te zien op onze vorderingen in de richting van een genderevenwichtige en inclusieve werkplek.
Vandaag de dag combineren vrouwen veel verschillende rollen: ze maken hun carrièreambities waar maar hebben tegelijkertijd de neiging meer
huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen dan mannen. Anderzijds hebben mannen over het algemeen minder toegang tot gezinsvriendelijke
regelingen. Daarom zijn krachtige maatregelen voor het combineren van werk en privéleven van essentieel belang voor het scheppen van een
inclusieve cultuur die gelijkheid voorstaat binnen het secretariaat-generaal. Deze maatregelen reiken verder dan genderevenwicht en zijn cruciaal
voor het welzijn van alle personeelsleden.
In het verslag-Papadimoulis 2017 worden enkele manieren genoemd om het evenwicht tussen werk en privéleven binnen het secretariaat-generaal
te verbeteren, en de bijbehorende routekaart bevat concrete maatregelen die we in de periode 2017-2019 nemen. Zo hebben we afgelopen jaar
de directeurs-generaal aangespoord om vergaderingen tijdens de openingstijden van kinderopvangvoorzieningen te houden, en hebben we
een soortgelijke aanbeveling gedaan aan de secretarissen-generaal van de fracties. In de toekomst willen we er meer voor pleiten dat mannen
gebruikmaken van maatregelen voor het combineren van werk en privéleven, en onze telewerkregeling verder ontwikkelen.
De herstructurering van DG PERS in oktober 2017 heeft gezorgd voor toenadering tussen twee afdelingen in mijn directoraat die cruciaal zijn voor
de bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven: de afdeling Gelijkheid en Diversiteit en de afdeling Arbeidstijden en Crèches. Op dit
vlak hebben we nog werk te verzetten, en met de synergie van deze twee afdelingen heb ik er het volste vertrouwen in dat we stappen zullen
blijven zetten in de richting van een inclusieve en genderevenwichtige werkomgeving, voor ons allemaal.
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INTERVIEW MET LEENA MARIA LINNUS
EN AGNIESZKA WALTER-DROP
Kunt u ons meer vertellen over een kort geleden in uw DG getroffen maatregel met het oog op een genderevenwichtige
en inclusieve werkplek?

LEENA MARIA LINNUS

Directeur-generaal Infrastructuur en Logistiek
DG INLO (Infrastructuur en Logistiek) is een zeer technisch onderdeel van de administratie van het Parlement. Er is van
oudsher een hoog percentage mannen werkzaam in verschillende diensten. Er is de afgelopen jaren veel gedaan, zowel
door mijn voorgangers als door mijn naaste collega's, om tot een beter genderevenwicht te komen. Vandaag de dag
spant het volledige hoger en middenkader van DG INLO zich in voor gendergelijkheid, eenvoudigweg omdat geen enkele
intelligente organisatie ter wereld niet zou willen profiteren van de mogelijkheid om de intellectuele capaciteiten van beide
seksen te benutten. We kunnen het ons simpelweg niet langer veroorloven om niet optimaal gebruik te maken van het potentieel van al onze
collega's, of het nu mannen of vrouwen zijn. Het beginsel van gelijkheid is eigenlijk vrij eenvoudig en constructief – ongelijkheid daarentegen
maakt ons professionele leven ingewikkeld, en leidt tot vooroordelen en valse verwachtingen.
Vanuit dit oogpunt streven we er binnen DG INLO naar gendergelijkheid te bevorderen, langzaam maar zeker – en al onze collega's zijn met dit
oogpunt vertrouwd. De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt wat betreft het aantal vrouwen in leidinggevende functies. Tussen 2011
en 2017 is het aantal vrouwelijke AD's in DG INLO gestegen van 19 % tot 30 %, en het aantal vrouwelijke afdelingshoofden van 7 % tot 31,3 %.
Verandering kost natuurlijk tijd; gendergelijkheid is altijd zowel een culturele als een generatiekwestie geweest. Maar verandering doet op alle
gebieden haar intrede: het beginsel van gelijkheid wordt in aanmerking genomen bij het kiezen van de uniforms van onze collega's, bij het
organiseren van onze dagelijkse werkzaamheden en vergaderingen, en bij het benoemen van personeel en leidinggevenden. Onlangs hebben we
een terrein betreden dat in het verleden is verwaarloosd: genderevenwicht is nu ook een criterium bij de samenstelling van evaluatiecommissies
voor procedures voor openbare aanbestedingen.
2017 was het jaar dat seksuele intimidatie wereldwijd onderwerp van gesprek werd; ook in het Parlement. In DG INLO zijn alle collega's op de
hoogte gebracht van de bestaande procedures om medewerkers te beschermen en is het zeer duidelijk gemaakt dat geen enkele vorm van
intimidatie, evenmin seksuele, wordt getolereerd. Seksisme en ongelijkheid vormen een rem op de professionele talenten van mannen en vrouwen.

AGNIESZKA WALTER-DROP

Directeur-generaal Vertolking en Conferenties
Ik ben van oordeel dat op ieder niveau, ook op dat van leidinggevenden, gemengde en evenwichtige teams nodig zijn
om onze samenleving en instellingen tot bloei te brengen. Aangezien op verschillende niveaus, met inbegrip van het
bestuursniveau, sprake is van ongelijke deelname van vrouwen, beschouw ik gendermainstreaming als een belangrijk
instrument, bij strategische besluitvorming maar ook in het dagelijks functioneren van verschillende teams, om de
organisatiecultuur te veranderen, een inclusieve werkomgeving te creëren en tot goede besluiten te komen. Ook moeten
we het goede voorbeeld geven en bij onszelf beginnen: actie ondernemen wanneer genderbewustzijn in het gedrang komt en zorgen voor
een evenwichtige vertegenwoordiging in debatten en besluitvorming.
Streven naar gendergelijkheid – voor zowel mannen als vrouwen! – via weloverwogen en onbevooroordeelde aanwerving volstaat niet
langer. We moeten waakzaam zijn, zodat onze personeelsleden zich binnen hun functie maar ook verder kunnen ontwikkelen, en voorzien in
verschillende mogelijkheden zoals opleiding en loopbaanontwikkeling, rekening houdende met de specifieke uitdagingen waarvoor vrouwen
in hun beroepstraject kunnen komen te staan.
Het blijft een probleem dat vrouwen nog altijd niet voor dezelfde functies solliciteren (vaak uit een gebrek aan zelfvertrouwen) of niet dezelfde
banen aangeboden krijgen. Als leidinggevende moeten we niet alleen proactief zijn en onze vrouwelijke collega's ertoe aansporen op alle
vacatures te solliciteren en door mannen gedomineerde terreinen te betreden, maar moeten we ook attent zijn op gendervooroordelen in de
besluitvorming. Als leidinggevenden moeten we wellicht doelbewuster te werk gaan bij het samenstellen van gelijkwaardige, meer genderneutrale
teams, op basis van verschillende en nieuwe vaardigheden en competenties. Vrouwen in DG INTE (vanaf februari 2018 DG LINC) doen met
succes hun intrede in van oudsher mannelijke beroepen. Bij ons werken vrouwen als conferentietechnicus, conferentiebode, businessanalist en
webmaster. Zij bieden unieke talenten, wat de teams veelzijdiger en vollediger maakt. Alle collega's kunnen er zeker van zijn dat zij beoordeeld
zullen worden op hun merites wanneer zij voor een vacature solliciteren, ongeacht de aard van deze vacature.
Het is echter niet juist ervan uit te gaan dat bij het nastreven van genderevenwicht dezelfde oude criteria worden gehanteerd, aangezien deze
vaak voortvloeien uit mannelijke verwachtingen, behoeften of stijl van leidinggeven. Om tot een dergelijk evenwicht te komen moeten deze
criteria worden geherdefinieerd, en moet meer inzicht worden verworven in wat vrouwen van de werkplek verwachten. Pas dan kunnen we
een echt evenwichtig en inclusief klimaat scheppen voor al onze medewerkers. Dit wordt reeds door eigentijdse organisaties onderkend, en het
Europees Parlement bouwt hierop voort via programma's voor talentontwikkeling voor vrouwen en telewerk- of parttimeregelingen die mannen
en vrouwen dezelfde kansen bieden op vooruitgang in de hedendaagse veeleisende omgeving.
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SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET EUROPEES PARLEMENT
ORGANISATIESCHEMA
Directeuren-generaal en directeuren

Juridische Dienst

Secretaris-generaal

Juridisch adviseur

Directoraat
Betrekkingen met de
fracties
Hoofd van het kabinet
van de secretarisgeneraal, directeur

**

DG PRES

Voorzitterschap

**

DG IPOL

Intern Beleid

DG EXPO

Extern Beleid

DG EPRS

Parlementaire
Onderzoeksdiensten

**

DG COMM *

Communicatie

**

DG PERS **
Personeel

DG INLO

Infrastructuur en
Logistiek

Vertolking en
Conferenties

Vertaling

**

**

DG INTE

DG TRAD

DG FINS
Financiën

DG ITEC

Innovatie en
Technologische
Ondersteuning

DG SAFE

Beveiliging en
Veiligheid

**

*

Bureau in Washington: mannelijke directeur

** waarnemend

Legenda
vrouwen
mannen
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MANAGEMENT POSTS HELD BY WOMEN : STATISTICS*
Adjunct-secretaris-generaal en directeuren-generaal

83,3 %

10

Directeuren

2

16,7 %

Leena Maria LINNUS

Agnieszka WALTER-DROP

Directeur-generaal
DG Infrastructuur en logistiek
(DG INLO)

Directeur-generaal
DG Vertolking en conferenties
(DG INTE)

Afdelingshoofden

64,4 %

70,2 %
29,8 %
33

Directeuren-generaal

Directeuren

Afdelingshoofden

35,6 %
172

14

95

16,7 %
30,0 %
% vrouwen

29,8 %
35,0 %

Doelstellingen 2019 – zoals
vastgesteld door het Bureau in
2017 (verslag-Papadimoulis)

35,6 %
40,0 %

* Hierbij is geen rekening gehouden met de waarnemers.
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Benoemingen onder het hogere kaderpersoneel – directeuren-generaal en directeuren
(1 januari 2017 t/m 31 december 2017)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

4
8
5
9
3
7
9
7
6
6

66,7 %
88,9 %
62,5 %
90,0 %
100 %
63,6 %
56,2 %
87,5 %
60,0 %
66,7 %

33,3 %
11,1 %
37,5 %
10,0 %
0%
36,4 %
43,8 %
12,5 %
40,0 %
33,3 %

2
1
3
1
0
4
7
1
4
3

Afdelingshoofden per geslacht en per DG
Secretaris-generaal
DG PRES
DG IPOL
DG EXPO
DG EPRS
DG COMM
DG PERS
DG INLO
DG TRAD
DG INTE
DG FINS
DG ITEC
DG SAFE
Juridische Dienst
Totaal

66,7 %
50,0 %
74,1 %
55,6 %
50,0 %
64,6 %
70,6 %
68,8 %
56,3 %
55,6 %
87,5 %
85,7 %
83,3 %
60,0 %
64,4 %

33,3 %
50,0 %
25,9 %
44,4 %
50,0 %
35,4 %
29,4 %
31,3 %
43,8 %
44,4 %
12,5 %
14,3 %
16,7 %
40,0 %
35,6 %

Selectie van afdelingshoofden – 2017

8

Kandidaten

63,8 %

36,2 %

Kandidaten op gesprek

60,9 %

39,1 %

Kandidaten op de shortlist

52,5 %

47,5 %

Benoemd

45,8 %

54,2 %
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SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET EP,
FRACTIESECRETARIATEN EN GEACCREDITEERDE
PARLEMENTAIRE MEDEWERKERS: STATISTISCHE GEGEVENS
Personeel van het secretariaat-generaal van het EP
Total

2122 40,6 %

59,4 % 3111

AD

1188 47,5 %

52,5 % 1314

AST

914 35,2 %

64,8 % 1685

AST/SC

20 15,2 %

84,8 % 112

Personeel van het secretariaat-generaal van het EP (1957-2017)
60 %
60 %

55 %
55 %

50
50 %
45 %

45 %
40 %

40 %
35 %

35 %

1957

1967

1977

1987

Personeel in functiegroep AD
AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5

6
19
96
133
151
85
105
177
143
119
63
91

1997

2007

2017

Personeel in functiegroep AST
25,0 %
38,7 %
26,2 %
47,2 %
45,5 %
45,2 %
46,4 %
59,5 %
60,9 %
56,7 %
59,4 %
58,6 %

75,0 %
61,3 %
73,8 %
52,8 %
54,5 %
54,8 %
53,6 %
40,5 %
39,1 %
43,3 %
40,6 %
41,4 %

2
12
34
119
126
70
91
260
223
156
92
129

AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
AST2
AST1

34
32
152
113
106
102
126
87
108
13
41

60,7 %
53,3 %
38,8 %
35,6 %
35,1 %
35,1 %
30,6 %
27,1 %
39,9 %
23,6 %
33,6 %

39,3 %
46,7 %
61,2 %
64,4 %
64,9 %
64,9 %
69,4 %
72,9 %
60,1 %
76,4 %
66,4 %

22
28
240
204
196
189
286
234
163
42
81

Personeel in functiegroep AST/SC
AST/SC2
AST/SC1

8 20,0 %
12 13,0 %

80,0 % 32
87,0 % 80
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47

48

45

Totaal

50

48

AD

49

39

AST

55,1 %

Totaal

54,2 %

69,3 %

68,5 %

40

40

AST/SC

Verdeling m/v onder de
bevorderden, per geslacht
en per functiegroep (2017)
Bevorderden

Percentage bevorderden
onder de voor bevordering
in aanmerking komende
personeelsleden per geslacht
en per functiegroep (2017)

Totaal

Totaal

46

Bevorderden

47

Totaal

49

Totaal

Totaal

Gemiddelde leeftijd per geslacht

Arbeidscontractanten, per
geslacht en per functiegroep
100 %
80 %

38,2 % 58,2 % 58,3 % 84,4 % 23,1 %
124
544
106
102
212

60 %
40 %
20 %

56,6 % 54,6 %

45,9 % 47,7 %

AD

AST

45,8 %

44,9 %

Promus AD

Voorbeeld: in 2017 is 54,6 % van de
vrouwelijke AD's die voor bevordering in
aanmerking kwamen, bevorderd

Secretarissen-generaal van
de fracties

30,7 %

Total

31,5 %

Promus AST

Total

0%

879
76
73
23
707
61,8 % 41,8 % 41,7 % 15,6 % 76,9 %
Total

Totaal

FG IV

FG IV

FG III

FG III

FG II

FG II

FG I

FG I

Voorbeeld: in 2017 was 69,3 % van de
bevorderde assistenten vrouw (het totaal
m/v komt overeen met 100), terwijl 68,5
% van de voor bevordering in aanmerking
komende AST's vrouw was.

Personeel van de fracties
(ambtenaren en tijdelijke
functionarissen)
58,3 %
480

62,5 %

46,3 %
163

Arbeidscontractanten bij de
fracties
100

67,2 %
317

90
80

57,2 % 48,9 % 51,3 % 88,7 % 36,4 %
4
154
43
60
47

70
60
50
40
30

37,5 %
5

344
41,7 %
Total

Totaal

3

189
53,7 %
AD

AD

155
32,8 %
AST

20
10

AST

0

7
115
6
45
57
42,8 % 51,1 % 48,7 % 11,3 % 63,6 %
Total

Totaal

FG IV

FG IV

FG III

FG III

FG II

FG II

FG I

FG I

Geaccrediteerde parlementaire medewerkers

48,1 %
51,9 %

936

10
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MAATREGELEN VOOR HET COMBINEREN VAN WERK EN
PRIVÉLEVEN: STATISTISCHE GEGEVENS
(JANUARI-DECEMBER 2017)*
Personeelsleden in deeltijd
(op het gehele personeel en opgedeeld naar functiegroep)

39,0 %

36,3 %

45,5 %
12,3 %
26

21,6 %

30,9 %
34

Leidinggevenden AD **

212

13,7 %
127

552

AD (niet-leidinggevenden)

615

10,0 %
2

AST

17,1 %

17,7 %
20

367

AST/SC

1221
Totaal

Personeelsleden in deeltijd, opgedeeld naar arbeidstijd ***
Arbeidstijd

95 %

95 %

90 %

%
5,0
61,6 %

5,7 %

Arbeidstijd

80 %

12,3 %

,7

14

80 %
17,6 %

60 %

12,5 %

90 %

43,0 %

75 %

7,7 %

%

75 %
60 %

18,2 %
50 %
0,9 %

0,9

50 %

%

Personeelsleden in deeltijd, opgedeeld naar leeftijdsgroep
Totaal aantal: 367

34,1 %

Totaal aantal: 1221

32,1 %

55 jaar en ouder

45-54
35,4 %
27,5 %

55 jaar en ouder

45-54

41,8 %

36-44

36-44
21,3 %

3%

tot 35 jaar

4,8 %

tot 35 jaar

* Met het "gehele personeel" worden de ambtenaren en tijdelijke functionarissen (buiten de fracties) bedoeld vanaf 31 december 2017.
** Directeuren-generaal, directeuren en afdelingshoofden.
*** De gegevens over deeltijdwerkers die in de loop van 2017 van werkrooster zijn veranderd, zijn meegewogen in de verschillende gekozen categorieën.
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Personeelsleden met voltijds
ouderschapsverlof

Personeelsleden met halftijds
ouderschapsverlof

69 26,2 %
33 19,0 %
1 7,1 %

AD
AST
AST/SC

73,8 % 194
81,0 % 141
92,9 % 13

AST
AST/SC

(opgedeeld naar functiegroep)

(opgedeeld naar functiegroep)

Personeelsleden met voltijds verlof om
gezinsredenen*
3 27,3 %
4 14,8 %

AD
AST

65,9 % 184
74,4 % 148
90,0 % 9

95 34,1 %
51 25,6 %
1 10,0 %

AD

Personeelsleden met halftijds verlof om
gezinsredenen*

72,7 % 8
85,2 % 23

5 31,2 %
4 11,1 %

AD
AST

(opgedeeld naar functiegroep)

68,8 % 11
88,9 % 32
(opgedeeld naar functiegroep)

Personeelsleden met verlof om redenen van persoonlijke aard*

AD

12 40,0 %

60,0 % 18

AST

3 20,0 %

80,0 % 12
(opgedeeld naar functiegroep)

* As no one in the AST/SC function group made use of family leave or leave for personal reasons, no mention is made of that function group.

Personeelsleden met
ouderschapsverlof

Personeelsleden met verlof
om gezinsredenen

Personeelsleden met
verlof om redenen van
persoonlijke aard

16,7 %
20,5 %

mannen

11,2 %
240

641

881

vrouwen

Totaal

0,7 %

2,3 %

1,7 %

16

72

88

0,7 %

1,0 %

0,9 %

15

30

45

(op het gehele personeel)

In 2017 heeft 30,1 % van het gehele personeel deeltijds gewerkt, tegenover 28 % in 2016 en 25,6 % in
2015. Dit bevestigt de reeds enkele jaren waarneembare tendens tot een geleidelijke toename van het
aantal personeelsleden dat in deeltijd werkt. Het blijven voornamelijk vrouwen die gebruikmaken van
de maatregelen voor het combineren van werk en privéleven. In 2017 maakten vrouwen 76,9 % uit van
alle personeelsleden in deeltijd, 81,8 % van het personeel met verlof om gezinsredenen en 72,8 % van het
personeel met ouderschapsverlof.
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STRUCTUREN TER BEVORDERING VAN GENDERGELIJKHEID
De administratie van het Europees Parlement omvat een aantal organen en structuren voor gendergelijkheid. Hoewel
ze verschillende taken hebben, vormt hun nauwe onderlinge samenwerking een essentiële factor om de instelling als
werkgever in staat te stellen vooruitgang te boeken op het gebied van gelijke kansen en concrete resultaten te behalen.

Afdeling Gelijkheid en Diversiteit (EDU)
Alberto ROSSETTI
Afdelingshoofd
Vóór de reorganisatie van DG Personeelszaken op 1 oktober 2017, viel de afdeling Gelijkheid en Diversiteit onder dit DG.
Nu maakt de afdeling Gelijkheid en Diversiteit deel uit van Directoraat C – Personeelsondersteuning en Sociale Diensten.
De taken bleven na deze reorganisatie ongewijzigd: de afdeling is nog steeds verantwoordelijk voor het ontwerp, de
uitvoering en de follow-up van het beleid ter bevordering van gelijkheid en diversiteit binnen het secretariaat-generaal
van het Europees Parlement. De afdeling speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de volgende taken:
uu Opvolgen en uitvoeren van het gelijkheids- en diversiteitsbeleid zoals vastgesteld door het Bureau van het Parlement.
uu Ervoor zorgen dat de beginselen van gelijke kansen en respect voor diversiteit tot uiting komen in het personeelsbeleid

van het Parlement; erop toezien dat gendermainstreaming in alle aspecten van het personeelsbeleid wordt geïntegreerd.
uu Ontwerpen en coördineren van projecten en maatregelen ten behoeve van de volledige participatie en inclusie van

gehandicapten, overeenkomstig artikel 1 quinquies, lid 4, van het statuut.
uu Studies uitvoeren en verslagen opstellen; gegevens verzamelen en analyseren vanuit een genderperspectief; maatregelen

nemen tegen elke vorm van discriminatie, overeenkomstig artikel 1 quinquies van het statuut.
uu Een goede, open, inclusieve werkomgeving bevorderen; projecten opzetten en coördineren voor een beter evenwicht

tussen werk en privéleven; bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van een beleid voor waardigheid op het werk,
om alle vormen van intimidatie op de werkplek te voorkomen en uit te bannen.
uu Bewustmakingsevenementen en opleidingsactiviteiten organiseren; medewerkers bijstaan in kwesties die verband

houden met gelijkheid en diversiteit.
uu Bewustzijn creëren omtrent een respectvolle werkomgeving, met inbegrip van de preventie en een passende follow-up

van gevallen van intimidatie.
De afdeling Gelijkheid en Diversiteit verleent steun en bijstand aan de ondervoorzitter van het EP die verantwoordelijk is
voor gendergelijkheid en diversiteit, en die eveneens voorzitter is van de Groep op hoog niveau. De afdeling adviseert en
ondersteunt eveneens het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG), het Comité voor gelijke kansen en diversiteit (COPEC)
en andere interne organen in kwesties betreffende de bevordering van gelijkheid en diversiteit binnen het secretariaatgeneraal van het EP. Ook coördineert de afdeling de groep coördinatoren voor gelijkheid en diversiteit van de verschillende
directoraten-generaal. Voorts werkt zij samen met de inter-DG-stuurgroep Personeelszaken en bevordert zij de uitwisseling
van informatie en goede werkmethoden met haar partners in andere instellingen.
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Coördinatoren voor gelijkheid en diversiteit
Momenteel benoemt elke directeur-generaal twee coördinatoren voor gelijkheid en diversiteit, die tot taak hebben binnen
hun eigen directoraat-generaal bij te dragen tot de uitvoering van het beleid voor gelijkheid en diversiteit van het secretariaatgeneraal van het Europees Parlement. De coördinatoren werken nauw samen met de afdeling Gelijkheid en Diversiteit. De Groep
coördinatie gelijkheid en diversiteit (bestaande uit de coördinatoren en de afdeling Gelijkheid en Diversiteit) kan documenten,
nota's en voorstellen over belangrijke kwesties van algemeen belang op haar bevoegdheidsterreinen opstellen, ter attentie
van de secretaris-generaal en de directeuren-generaal. De afdeling Gelijkheid en Diversiteit zorgt voor de coördinatie van de
Groep en treedt op als haar secretariaat.
Om het belang en de zichtbaarheid van de Groep te vergroten, moeten de hoofden van de dienst of afdeling Personeelszaken
van ieder DG er ambtshalve lid van zijn. Voorts werkt de Groep samen met de inter-DG-stuurgroep Personeelszaken om middelen
te bundelen en synergieën tot stand te brengen.

Comité voor gelijke kansen en diversiteit (COPEC)
Chiara MALASOMMA
Voorzitter
COPEC, dat in 1986 werd ingesteld als raadgevend comité, bestaat uit acht leden en een voorzitter, die door het tot aanstelling
bevoegd gezag worden aangewezen. Vier leden en de voorzitter worden voorgedragen door de directeur-generaal Personeelszaken,
en de andere vier leden door het personeelscomité. In 2017 vertoonde de samenstelling van het comité een volledig
genderevenwicht.
COPEC heeft voornamelijk tot taak om binnen het Parlement een tolerante en inclusieve werkomgeving te bevorderen, onder
meer via de deelname aan bewustmakingsevenementen. Hiertoe stelt COPEC maatregelen voor om non-discriminatie te
waarborgen, brengt het adviezen uit over de voorschriften die voortvloeien uit het statuut van de ambtenaren en ziet het toe
op de juiste toepassing van genomen maatregelen, met name als waarnemer in de diverse raadgevende comités.

Personeelscomité
Pilar ANTELO SANCHEZ
Voorzitter
Als onlangs gekozen voorzitter van het personeelscomité van het Parlement is het mij een genoegen een korte bijdrage te
leveren aan de editie 2018 van de brochure Vrouwen in het Europees Parlement.
Vrouwen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het Parlement. De laatste tijd draait de discussie vooral om aantallen en/
of rangen. Hoewel het van essentieel belang is dat vrouwen op gelijke voet staan met mannen, geloof ik niet dat de discussie
zich daartoe moet beperken.
Voor een respectvolle benadering van vrouwen op de werkvloer, zowel door vrouwen als mannen, zijn voortdurende en
doelbewuste educatieve inspanningen van de instelling en haar personeel vereist. De ultieme doelstelling is dat het onderwerp
zelf op een dag achterhaald en verouderd zal zijn. We moeten het stadium zien te bereiken waarin geslacht irrelevant is.
Ik heb groot vertrouwen in de jongere generaties, maar we moeten er allen attent op blijven dat er geen achteruitgang
plaatsvindt ten aanzien van verworven rechten of denkwijzen. Onze instelling moet een toonaangevende rol spelen op dit
terrein, juist omdat het om het Europees Parlement gaat, en we beoordeeld worden op onze inzet en op de mate waarin ons
eigen optreden overeenkomt met onze openbare politieke verklaringen en verwachtingen ten aanzien van anderen.
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