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PROCEDUREVERLOOP

Op 16 januari 2003 deelde de Voorzitter van het Parlement mede dat de Commissie rechten van 
de vrouw en gelijke kansen toestemming was verleend tot opstelling van een initiatiefverslag, 
overeenkomstig artikel 163 van het Reglement, over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in 
de Europese Unie.

Op 15 mei 2003 deelde de Voorzitter van het Parlement mede dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken was aangewezen als medeadviserende commissie.

De commissie benoemde op haar vergadering van 20 mei 2003 Joke Swiebel tot rapporteur.

Zij behandelde het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 11 september, 3 november en 
26 november 2003.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
ontwerpresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Anna Karamanou (voorzitter), Marianne Eriksson en Olga 
Zrihen Zaari (ondervoorzitters), Joke Swiebel (rapporteur), Regina Bastos, Armonia Bordes, Ilda 
Figueiredo (verving Feleknas Uca), Marialiese Flemming (verving Christa Klaß), Geneviève 
Fraisse, Fiorella Ghilardotti, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, Catherine Guy-
Quint (verving Marie-Hélène Gillig overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Mary 
Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Thomas Mann, Miet Smet, Patsy Sörensen, Helena 
Torres Marques, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne E.M. Van Lancker (verving Christa 
Prets) en Sabine Zissener.

Het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken is bij dit verslag gevoegd.

Het verslag werd ingediend op 17 december 2003.
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie (2003/2011(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Gelijke kansen voor vrouwen 
en mannen in de Europese Unie – jaarverslag over 2002 (COM(2003) 98),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: 
Raamstrategie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen - werkprogramma voor 2003 
(COM (2003) 47),

– gezien de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen 2001-
20051, de werkprogramma's 2001, 2002 en 2003 van de Commissie2, en de jaarverslagen 
over 2000, 2001 en 2002 van de Commissie3,

– gelet op artikelen 2, 3, lid 2 en 141 EG-Verdrag, alsmede artikel 23 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie4,

– gelet op artikel 163 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen en het advies 
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A5-0481/2003),

A. overwegende dat de Commissie stap voor stap de in de raamstrategie voor 2001-2005 
vastgestelde doelstellingen wil bereiken en daarbij al haar diensten zal betrekken,

B. overwegende dat de vastgestelde doelstellingen niet in meetbare termen zijn gedefinieerd en 
dat het derhalve moeilijk is na te gaan of de Commissie nu daadwerkelijk vooruitgang boekt 
met haar acties,

C. overwegende dat het jaarverslag 2002 van de Commissie een duidelijke situatiebeschrijving 
geeft en de belangrijkste juridische ontwikkelingen in de lidstaten en uitbreidingslanden 
beschrijft, maar dat het verslag geen melding maakt van inbreuken op de communautaire 
wetgeving door de huidige lidstaten en geen gedegen analyse en evaluatie verschaft inzake 
de bestaande situatie,

D. overwegende dat de structuurfondsen, en in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds, een 
aanvullende en stuwende rol moeten spelen bij de uitvoering door de lidstaten van acties op 
zowel nationaal als lokaal niveau die de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt moeten 
bevorderen,

E. overwegende dat in het kader van de uitvoering van de Europese strategie voor de 
werkgelegenheid en met het oog op het scheppen van volledige en hoogwaardige 
werkgelegenheid, het vrouwelijke ondernemerschap moet worden gesteund door middel van 

1 COM(2000) 335.
2 COM(2001) 119 en COM(2001) 773.
3 COM(2001) 179 en COM(2002) 258.
4 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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specifieke acties, waaronder een gerichte opleiding en toegangsfaciliteiten voor krediet,

Jaarverslag Gelijke kansen - 2002

1. is verheugd over de inspanningen van de Commissie inzake de bevordering van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen op veler beleidsgebieden van de Unie; betreurt echter dat 
DG's Economische en financiële zaken, Concurrentie, Energie en vervoer, Belastingen en 
douane-unie, Gezondheids- en consumentenbescherming, Handel, Uitbreiding, Bureau voor 
humanitaire hulp-ECHO, Begroting, Dienst interne audit, Gemeenschappelijke tolken- en 
conferentiedienst, Vertaaldienst, Publicatiebureau, Juridische dienst, Pers en communicatie, 
weinig bereidheid tonen om gender mainstreaming in hun beleid op te nemen of nieuwe 
specifieke beleidsacties te ondernemen; roept derhalve de desbetreffende tien 
verantwoordelijke commissarissen op om meer aandacht te besteden aan het 
gelijkekansenbeleid binnen hun diensten en beleidsterreinen en vóór 31 december 2004 aan 
het Parlement verslag uit te brengen over de door hen genomen maatregelen;

2. constateert - wederom - met teleurstelling dat in dit jaarverslag nauwelijks wordt ingegaan op 
de acties van de Commissie ter handhaving van de bestaande gelijke behandelingswetgeving 
in en door de huidige lidstaten maar dat men daarvoor de algemene verslagen van de 
Commissie over de toepassing van het Gemeenschapsrecht dient te raadplegen; 
- meent dat het jaarverslag gelijke kansen als beleidsverslag zijn functie van integraal 

verantwoordingsdocument niet kan vervullen als niet ook die acties worden belicht, 
- verzoekt de Commissie daarom een apart hoofdstuk van het jaarverslag te wijden aan het 

gelijkebehandelingsacquis, waarin een overzicht verstrekt wordt van de omzetting van de 
gelijkebehandelingswetgeving in de lidstaten en de nieuwe lidstaten, van de 
voorkomende achterstanden en gebreken en van de door de Commissie terzake 
ondernomen acties;

3. is verheugd dat het Actieprogramma inzake gelijkheid van mannen en vrouwen voor de 
toetredingslanden in 2002 is opengesteld; vraagt de Commissie om bij de toekenning van 
financiële middelen aan projecten in die landen specifieke aandacht te besteden aan de 
participatie door vrouwen zelf, zowel wat betreft de uitvoering van de projecten als diegenen 
die gesteund worden door de projecten; 

4. verzoekt de Commissie vóór het einde van haar mandaat het Parlement informatie te 
verstrekken over de jaren 1999 tot en met 2002, waaruit blijkt:
- welk percentage van haar algemene geldstromen naar de toetredingslanden ten goede 

komt aan projecten en programma's die gericht zijn op gendergelijkheid, 
- om welke concrete projecten en programma's het gaat, en 
- hoeveel vrouwen in de toetredingslanden daarmee bereikt worden of aan die projecten en  

programma's deelnemen;

5. betreurt dat het gelijkekansenbeleid van de Europese Unie weinig zichtbare samenhang 
vertoont met het VN-beleid inzake gelijke kansen tussen mannen en vrouwen zoals met name 
vastgelegd in het Platform for Action1, en dat niet duidelijk uit het jaarverslag blijkt welke 
activiteiten de Raad in 2002 in dit kader heeft ondernomen; dringt derhalve aan op:
- publicatie van de door de Raad behandelde rapporten over indicatoren en benchmarks 

over verschillende deelterreinen,

1 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
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- een verslag van de Raad aan het Europees Parlement inzake de toepassing van de 
vastgestelde indicatoren en benchmarks, zodat kan worden beoordeeld in welke mate de 
lidstaten vooruitgang hebben geboekt op de onderscheiden deelterreinen;

6. verzoekt de lidstaten en toetredingslanden het probleem van goede en betaalbare 
kinderopvangvoorzieningen hoger op de agenda te zetten, opdat de doelstellingen, ten minste 
voor 90% te voorzien in kinderopvang van kinderen tussen de 3 jaar en de leerplichtige 
leeftijd en voor 33% voor kinderen onder 3 jaar, van de Europese Raad van Barcelona voor 
2010 gehaald worden;

7. vraagt de Commissie aan het Parlement een overzicht voor te leggen van de behaalde 
resultaten van de projecten die in het kader van de prioritaire acties 2001 (gelijke beloning) 
en 2002 (combineren van werk en gezin) voor respectievelijk € 8 en 7,5 mln gefinancierd 
zijn, en uiteen te zetten in hoeverre de gestelde doelen - met name vermindering van de 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen in de Unie, verbeteren van de toegang tot 
betaalbare en goede zorg, gelijke verdeling van zorg- en huishoudtaken, stimuleren van 
vaderschapsverlof en flexibele regelingen - door deze projecten bereikt zijn; 

8. roept de Commissie op een meer uitgebreid verslag uit te brengen over het aantal vrouwen 
die voorstellen hebben ingediend of blijken van belangstelling in het kader van de 
financierings- en subsidiëringsstelsels van de Europese Commissie in het jaar 2001 en 2002 
en vraagt de Commissie hoeveel vrouwen daadwerkelijk geprofiteerd hebben van deze 
financiële stelsels; 

9. verzoekt de Commissie een beleid te voeren dat een einde maakt aan het ontgoochelende 
percentage vrouwen dat deelneemt aan en toegang heeft tot de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan vrouwen die 
dreigen te worden uitgesloten van de voordelen van de informatiemaatschappij, zoals 
vrouwen op hogere leeftijd, werkloze vrouwen en vrouwen met een laag inkomen, 
migrantenvrouwen, vrouwen die tot een etnische minderheid behoren, boerinnen en vrouwen 
met een handicap, om ervoor te zorgen dat het ontstaan van een samenleving met twee 
snelheden wordt voorkomen;

10. wijst op de bijzonder zwakke positie op het punt van arbeidsrechten en sociale bescherming, 
waarin echtgenotes in plattelandsgebieden zich vaak bevinden, verzoekt de Commissie en de 
lidstaten er in het bijzonder op te letten dat in dit opzicht voor gelijke behandeling en gelijke 
kansen wordt gezorgd, en het beginsel van gelijke beloning bij gelijkwaardige arbeid in de 
landbouwindustrie ingang vindt;

11. dringt aan op snelle en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de Verklaring van Brussel 
inzake mensenhandel en verzoekt de Commissie aan het Europees Parlement verslag uit te 
brengen over de voortgang terzake, op basis van indicatoren en mechanismen waarmee deze 
voortgang permanent kan worden gevolgd en gecontroleerd; verzoekt de Commissie 
eveneens een studie uit te voeren over de situatie van slachtoffers van mensenhandel, die niet 
terug kunnen keren naar hun land van herkomst omdat zij problemen ondervinden met hun 
familie en/of hun mensenhandelaren;  verzoekt de Commissie tevens na te gaan op welke 
wijze slachtoffers van mensenhandel die na hun terugkeer in het land van herkomst 
daadwerkelijk worden bedreigd of geen enkele kans hebben om zich maatschappelijk, sociaal 
of economisch in hun samenleving te reïntegreren, alsnog op humanitaire gronden het recht 
op een verblijftitel in de Unie kan worden verleend;
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Werkprogramma 2003

12. betreurt dat het werkprogramma 2003 ten aanzien van de prioritaire acties slechts een 
herhaling van zetten is in vergelijking met het werkprogramma 2002, is daarentegen 
verheugd dat het Commission Staff Working Document wel een zeer nauwgezet beeld geeft 
van de te ondernemen beleidsacties binnen de diverse diensten van de Commissie; moedigt 
de Commissie aan om dergelijke uitgebreide interne werkprogramma's op te blijven stellen, 
maar daarnaast eveneens een analyse en evaluatie te verschaffen inzake de resultaten die 
bereikt zijn;

13. spreekt de hoop uit dat de Commissie zich bewust is van het feit dat dit werkprogramma en 
het onderliggende werkdocument zeer intern gericht en weinig bekend zijn buiten de 
Commissie; is van mening dat de Commissie een actievere rol dient te spelen in het 
bevorderen van verspreiding van deze documenten en het up-to-date houden van haar 
website, opdat ministeries en instellingen in de lidstaten dit voorbeeld kunnen volgen;

14. vraagt aan de Commissie een verklaring waarom er, in tegenstelling tot het voornemen 
vastgelegd in Besluit 2000/407/EG van 19 juni 2000, in 2002 minder vrouwen in de comités 
en groepen deskundigen door de Commissie zijn benoemd dan in 2001, waardoor de kloof 
tussen mannen en vrouwen in de comités en groepen deskundigen groter is geworden, 
verzoekt de Commissie eveneens een verslag voor te leggen over de redenen die hebben 
geleid tot een positieve score van de andere instanties, die wel meer vrouwen in 2002 hebben 
benoemd; 

15. herinnert aan de haalbaarheidsstudie van de Europese Commissie inzake het European 
Gender Institute en verzoekt de Commissie aan het Europees Parlement mede te delen wat 
haar standpunt terzake is en welke stappen zij van plan is te ondernemen;

16. benadrukt dat de Commissie in de eindfase tot aan de toetreding in mei 2004, de 
toetredingslanden moet oproepen een bewustmakingscampagne inzake gelijkheid van 
mannen en vrouwen te voeren om hun burgers te informeren over hun rechten en daarbij te 
zorgen voor voldoende justitiële capaciteit om geschillen op dit gebied efficiënt te beslechten 
en de versterking van de institutionele en administratieve capaciteiten op dit gebied te 
verzekeren; 

17. onderstreept nogmaals het belang van monitoring door de Commissie van het naleven van 
het gelijkebehandelingsacquis door de lidstaten; roept de Commissie derhalve op om het 
netwerk van juridische deskundigen op het gebied van de gendergelijkheid zo spoedig 
mogelijk uit te breiden met deskundigen uit de toetredingslanden;

18. benadrukt het belang van een positieve tenuitvoerlegging van de kaderstrategie voor 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en wijst er in het bijzonder op, onder verwijzing naar 
de voor 2003/4 vastgelegde prioriteiten - vrouwen in het besluitvormingsproces -, dat de 
aanwezigheid van vrouwen op leidinggevende posten in het openbare en particuliere 
bedrijfsleven moet worden bevorderd; herhaalt dat het actieplan in de kaderstrategie voor 
gelijkheid gericht moet zijn op bevordering van gendermainstreaming in de economische 
sectoren, met gebruik van specifieke acties en instrumenten, waaronder genderbudgetting;

19. verwelkomt het Options Paper inzake de vereenvoudiging en verbetering van wetgeving op 
het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen van de Commissie van 
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juli 20031 en 
- vraagt de Commissie zo spoedig mogelijk mede op basis van de binnengekomen reacties 

tot een conclusie te komen over de te hanteren strategie en deze in een of meer 
wetgevingsvoorstellen uit te werken,

- verzoekt de Commissie in ieder geval rekening te houden met de noodzaak van 
afstemming met richtlijn 2000/43/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, richtlijn 2000/78/EG tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, en de 
Herzieningsrichtlijn 2002/73/EG, alsmede met een nog in te dienen ontwerprichtlijn 
gelijke behandeling m/v buiten de arbeid;

20. verwelkomt het Commissievoorstel voor een ontwerprichtlijn inzake de bevordering van het 
beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de toegang tot en levering van 
goederen en diensten; meent niettemin dat de wetgeving inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de toekomst op één lijn moet komen te staan met de wetgeving inzake 
bestrijding van rassendiscriminatie, en derhalve eveneens sociale bescherming, met inbegrip 
van gezondheidszorg, sociale voordelen, en onderwijs dient te omvatten;

21. is verheugd over de aankondiging van commissaris Diamantopoulou om in het voorjaar van 
2004 een Groenboek uit te brengen inzake de ontwikkeling van een allesomvattend 
antidiscriminatiebeleid; meent dat de Europese Unie een antidiscriminatiebeleid moet voeren  
voor verschillende gronden, welk een gelijke mate van bescherming biedt;

22. is verheugd dat de Commissie heeft aangekondigd om eind 2003 te komen met een 
tussentijdse evaluatie van het Actieprogramma 2001-2005, en verzoekt deze evaluatie aan het 
Parlement voor te leggen;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen te komen aan de Commissie, de Raad en de 
regeringen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten.

1 http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/jul/options_en.pdf

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/jul/options_en.pdf
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TOELICHTING

Het karakter van de jaarverslagen gelijke kansen

Op 5 maart 2003 bracht de Commissie zijn zevende jaarverslag uit over gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen in de Europese Unie - COM(2003) 98. In tegenstelling tot hetgeen de titel 
lijkt te impliceren is dit jaarverslag niet in de eerste plaats bedoeld om een gedetailleerd beeld te 
schetsen van de positie van vrouwen ten opzichte van die van mannen in de lidstaten. Daarvoor 
wordt verwezen naar de Eurostat publicatie 'The life of women and men in Europe' (2002). Het 
verslag beoogt een overzicht te geven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten – zowel 
op het niveau van lidstaten als op Europees niveau – op het gebied van de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen – ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en resultaten die zijn behaald 
in het jaar 2002. Het gaat hier dus om een beleidsverslag. Het zou beter zijn als dit ook in de titel 
tot uitdrukking zou worden gebracht.

Het beleid gericht op gelijkheid m/v is een gedeelde verantwoordelijkheid van Unie en lidstaten. 
In dit kader is het de primaire taak van het Europees Parlement om Commissie en Raad aan te 
spreken op hetgeen zij in dit opzicht in het verslagjaar hebben gedaan of nagelaten. Het optreden 
van afzonderlijke lidstaten staat alleen in het EP ter discussie voorzover het de medewerking aan 
en het naleven van in EU-verband afgesproken wetgeving en beleidslijnen betreft. Ook zou het 
EP moeten nagaan of de Commissie zich in voldoende mate heeft opgesteld "als hoedster der 
Verdragen", met andere woorden of zij voldoende haar plicht is nagekomen en voldoende 
gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om lidstaten die in gebreke blijven de EU-
wetgeving terzake te implementeren tot de orde te roepen op grond van artikel 226 EVG. Helaas 
is de in het jaarverslag opgenomen informatie onvoldoende om in dit opzicht tot een precieze 
beoordeling te komen. Ondanks alle beleidsplannen en wetgeving blijven de geconstateerde 
feiten dat een vrouw in de Unie gemiddeld 84% verdient van het loon van een man, dat de 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt in de Unie en in de toetredingslanden nog steeds aanzienlijk 
is en dat de gemiddelde werkloosheid in 2001 in de Unie bij vrouwen 2.3% hoger was dan bij 
mannen. 

Het ligt voor de hand dat het Parlement de activiteiten van Commissie en Raad (dan wel het 
gebrek daaraan) toetst aan het Actieprogramma  2001-2005 dat de Raad op 20 december 20001 
heeft aanvaard, gericht op de ondersteuning van de Raamwerkstrategie zoals voorgesteld door de 
Commissie op 7 juni 2000 – COM(2000) 335. Een moeilijkheid wordt daarbij gevormd door het 
feit dat noch de Raad noch de Commissie in deze zojuist genoemde documenten de vastgestelde 
doeleinden in meetbare termen heeft gedefinieerd. Hooguit zal dus door het Parlement kunnen 
worden nagegaan of de ondernomen activiteiten zich in dezelfde richting hebben bewogen als 
eerder in de genoemde beleidsdocumenten was aangegeven.

De Commissie heeft in de raamstrategie 2001-2005 een aantal hulpmiddelen geïntroduceerd om 
een samenhangend beleid op dit terrein te voeren, zoals duidelijke beoordelingscriteria, controle-
instrumenten, bench-marking, gendertoetsing en evaluatie. Bij de uitvoering van de 
raamstrategie en de verslaggeving hieromtrent, komen deze echter niet duidelijk terug, hetgeen 
een behoorlijke vergelijking tussen voornemens en uitvoering onmogelijk maakt. 

Meer houvast wordt (wellicht) geboden door de door de Commissie opgestelde jaarlijkse 
werkprogramma's. Uw rapporteur heeft zich dan ook – om tot een vergelijking te komen tussen 

1 PB L 17 van 19.1.2001, blz. 22.
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het voorgenomen en het gerealiseerde beleid – in het bijzonder nog eens verdiept in het 
Werkprogramma voor 2002 (COM(2001) 773) en in het daarbij horende ambtelijke 
Commissiedocument SEC (2001) 1992. Ook werd in de beschouwing betrokken de resolutie die 
het EP terzake heeft aangenomen (P5_TA(2002)0372 van 4 juli 2002) en de reactie die de 
Commissie daarop weer heeft gegeven. Dit alles moge een ambtelijke en dorre aanpak lijken, het 
maakt het wel mogelijk enige structuur aan te brengen in de veelheid van losse mededelingen, 
die in de onderhavige documenten zijn opgenomen. 

Het jaarverslag 2002

In het jaarverslag over 2002 geeft de Commissie een overzicht van de nieuwe maatregelen in de 
lidstaten en de toetredingslanden op verschillende beleidsterreinen, maar ontbreekt een analyse 
van de concrete resultaten die met dit beleid bereikt worden. En juist de presentatie van de 
resultaten van het gelijkekansenbeleid is van belang om te bezien of de Unie de juiste weg heeft 
ingeslagen met haar beleid of dat bijstelling van het beleid nodig is. Het zevende jaarverslag over 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen van de Commissie omvat de volgende hoofdstukken:
1. Gelijkheid van vrouwen en mannen in de EU na de uitbreiding
2. Raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen
3. specifiek beleid en specifieke acties voor gelijkheid van vrouwen en mannen
4. mensenrechten
5. vooruitzichten voor 2003

1. Uitbreiding

Inmiddels zijn de onderhandelingen over de uitbreiding met tien landen eind 2002 afgesloten en 
is de toetreding per 1 mei 2004 een feit. De meeste toetredingslanden zijn aanzienlijk gevorderd 
bij het omzetten van het acquis communautaire inzake gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, maar de opbouw van instellingen en de versterking van de institutionele en 
administratieve capaciteiten op dit gebied blijven noodzakelijk om de volledige 
tenuitvoerlegging van het acquis te garanderen. Daarnaast is van belang dat vrouwen en 
vrouwenorganisaties profiteren van de openstelling van het actieprogramma inzake gelijkheid 
van mannen en vrouwen en van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de 
toetredingslanden binnen de algemene geldstromen van de Commissie.  

2. De raamstrategie

Het doel van de raamstrategie 2001-2005 is te zorgen voor aandacht rond het vraagstuk van 
gelijke kansen op alle beleidsterreinen van de Commissie, om inzicht te verkrijgen in de 
activiteiten van de Commissie en de impact die deze hebben op het leven van vrouwen en 
mannen, alsmede een evenwichtige vertegenwoordiging van beide seksen te bevorderen in 
comités en groepen deskundigen. De raamstrategie wordt ondersteund door een jaarlijks 
werkprogramma waarin de prioriteiten en acties van de diensten binnen de Commissie worden 
vastgelegd. 

De raamstrategie en het werkprogramma 2003 zijn zo veelomvattend, dat het bijna ondoenlijk is 
dit tot in detail te beoordelen in het onderhavige rapport. Gelukkig heeft het Europees Parlement 
in het verleden de nodige aandacht besteed aan diverse aspecten uit deze raamstrategie, door het 
opstellen van uitstekende rapporten inzake o.a. de werkgelegenheidsstrategie, de 
structuurfondsen, vrouwen en wetenschap, sociale integratie. Uw rapporteur heeft de keuze 
gemaakt om in dit rapport geen herhalingen op te nemen van de eerder door het Parlement 
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ingenomen standpunten.

De prioritaire acties voor 2002 uit het werkprogramma zijn:
- effectbeoordelingen op die terreinen waar de genderdimensie nog niet is geïntegreerd, 
- het meer systematisch verzamelen van naar sekse opgesplitste gegevens, en 
- betere voorlichting en opleidingen binnen de diensten van de Commissie.

In het verslag worden enkele succesvolle acties genoemd die de Commissie heeft ondernomen 
op terreinen waar de integratie van het gelijkekansenbeleid nog niet werd verwezenlijkt. Vooral 
het opzetten van thematische werkgroepen binnen diensten, het uitvoeren van studies en het 
organiseren van conferenties en seminars bleken succesvol. Voor wat betreft het verzamelen van 
gegevens inzake gelijkheid man/vrouw, heeft de Commissie het ontwikkelen van indicatoren 
voortgezet, inclusief indicatoren voor het uitbreidingsproces. Toch blijkt dat de nationale bureaus 
voor de statistiek van de lidstaten meer aandacht dienen te besteden aan het opsplitsen van 
gegevens naar geslacht, omdat deze als basis dienen voor de communautaire 
gegevensverzameling. Verschillende DG's hebben in de opleiding voor nieuwe ambtenaren een 
onderdeel gender mainstreaming opgenomen.

Uit het jaarverslag 2002 blijkt dat de Commissie er niet in geslaagd is om het aantal 
benoemingen van vrouwen in comités en groepen deskundigen te verhogen ten opzichte van 
2001. Het streefcijfer van vertegenwoordiging van tenminste 40% van elk geslacht wordt maar  
in een zeer beperkt aantal DG's gehaald. Door het besluit van de Commissie van juni 2000 zou 
de Commissie in staat moeten zijn om het evenwicht tussen de seksen te verzekeren, aangezien 
zowel de Commissie als de lidstaten, sociale partners en andere instanties vier mensen voor een 
post moeten voordragen met tenminste één persoon van elk geslacht. Het is naar de mening van 
uw rapporteur van belang dat de Commissie uitlegt hoe de aanwijzing van personen voor 
comités en deskundigengroepen is geschied in 2002, om daaruit lering te trekken voor de 
volgende jaren. 

3. Specifiek beleid en specifieke acties

In dit hoofdstuk in het jaarverslag 2002 wordt aandacht besteed aan de wetgevingsinitiatieven 
die de lidstaten hebben ondernomen op het gebied van maatregelen tegen seksuele intimidatie, 
het waarborgen van gelijke beloning en ter bevordering van de combinatie van werk en gezin. 
Niet duidelijk wordt echter in hoeverre de lidstaten inbreuken maken op het huidige acquis 
inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De Commissie stelt weliswaar jaarlijks een 
verslag op over de toepassing van het Gemeenschapsrecht1, maar de inbreuken op gelijke 
behandelingswetgeving vormen daarin slechts een kleine paragraaf. Beter zou het zijn wanneer 
de Commissie rekenschap geeft over haar rol als hoedster der verdragen in het jaarverslag dat 
toegespitst is op gelijke kansen van mannen en vrouwen. 

Onder het actieprogramma 2001-2005 heeft de Commissie € 8 mln beschikbaar gesteld voor 
projecten in 2001 gericht op het speerpunt gelijke beloning en € 7,5 mln voor 2002 met als 
speerpunt het combineren van werk en gezin. In 2001 zijn 27 projecten gefinancierd, in 2002 zijn 
dat er 18. De resultaten over 2001 worden in 2003 verwacht. De verschillen in loon tussen 
mannen en vrouwen bestaan nog steeds. Belangrijk is de wijze waarop de Commissie en de Raad 
het bedrijfsleven en andere werkgevers gaan aanpakken om een daadwerkelijke verandering te 

1 Bijvoorbeeld COM(2002) 324, Negentiende jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht (2001).
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bewerkstelligen in de beloningscultuur.

4. Mensenrechten

Ten aanzien van de aanpak van mensenhandel is in september 2002 de Verklaring van Brussel 
tot stand gekomen. Deze ziet op de verdere ontwikkeling van Europese en internationale 
samenwerking, concrete maatregelen, beste praktijken. Er is eveneens aandacht besteed aan de 
bescherming van slachtoffers. Uw rapporteur is van mening dat deze bescherming niet slechts 
gegeven moet worden zolang de slachtoffers van mensenhandel zich in de lidstaten bevinden. Er 
moet eveneens nagedacht worden over het verlenen van bescherming wanneer de slachtoffers 
(willen) terugkeren naar hun land van herkomst en daar problemen ondervinden met 
familieleden of met die personen die de slachtoffers eerder verhandeld hebben. In de praktijk 
blijken slachtoffers soms in levensgevaar te zijn omdat de familie zint op eerwraak, of omdat de 
handelaren hun inkomsten mislopen door de terugkeer van het slachtoffer. Derhalve is het 
raadzaam indien de Commissie een studie uitvoert naar de opvang van slachtoffers van 
mensenhandel in het land van herkomst en om een strategie te bedenken hoe zij beter beschermd 
kunnen worden in de toekomst. 

Het werkprogramma 2003

Het werkprogramma voor 2003 betreft allereerst een evaluatie van het werkprogramma over 
2002 voor wat betreft de drie prioritaire acties, namelijk effectbeoordelingen op die terreinen 
waar de genderdimensie nog niet is geïntegreerd, het meer systematisch verzamelen van naar 
sekse opgesplitste gegevens en betere voorlichting en opleidingen binnen de diensten van de 
Commissie. Het onderliggende SEC-document omvat een zeer uitgebreid overzicht van de acties 
die alle directoraten-generaal binnen de Commissie gaan ondernemen in 2003. 

Een aantal diensten binnen de Commissie tonen weinig bereidheid om gender mainstreaming in 
het beleid op te nemen of nieuwe specifieke beleidsacties te ondernemen. Te noemen zijn DG's 
Economische en financiële zaken, Concurrentie, Energie en vervoer, Belastingen en douane-
unie, Gezondheids- en consumentenbescherming, Handel, Uitbreiding, Bureau voor humanitaire 
hulp-ECHO, Begroting, Dienst interne audit, Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst, 
Vertaaldienst, Publicatiebureau, Juridische dienst, Pers en communicatie. De acties die deze 
DG's willen ondernemen in 2003 blijken veelal een herhaling van zetten te zijn, hetgeen 
impliceert dat deze acties in 2002 niet door de DG's zijn uitgevoerd. Tien van vijftien 
commissarissen blijven dus in de praktijk in gebreke om voldoende aandacht te besteden aan het 
gelijkekansenbeleid binnen hun diensten en beleidsterreinen.

Op het gebied van de wetgeving gelijke behandeling van mannen en vrouwen vraagt uw 
rapporteur aandacht voor het Options Paper van de Commissie van juli 2003 inzake de 
vereenvoudiging en verbetering van deze wetgeving. De Commissie moet na de consultatieronde 
zo snel mogelijk met voorstellen komen over de te hanteren strategie en hoe de opties in een of 
meer wetgevingsvoorstellen uit te werken. Daarbij is afstemming noodzakelijk, vooral met 
richtlijn 2000/43/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming, richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, en de Herzieningsrichtlijn 
2002/73/EG, alsmede met een nog in te dienen ontwerprichtlijn gelijke behandeling m/v buiten 
de arbeid.
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De Raad

Naar de mening van uw rapporteur moet het Europees Parlement ook de Raad beoordelen in zijn 
vorderingen op het gebied van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De Raad is in het 
verleden tot een aantal opmerkelijke conclusies genomen ten aanzien van de aanbevelingen van 
het Actieplatform van Peking. Het Parlement heeft hier tot nu toe geen aandacht aan besteed, 
hetgeen deels verklaard kan worden uit het feit dat deze conclusies nooit als zodanig zijn 
gepubliceerd, maar als het ware verstopt zitten in de (overigens openbare) persberichten die 
fungeren als verslagen van bijeenkomsten van de Raad, i.c. de Raad Arbeid en Sociale Zaken.

Reeds in december 1995 besloot de Raad om jaarlijks een balans op te maken van de uitvoering 
van het Peking Actieplatform door de lidstaten1. Tijdens de follow-up in 1996 en 1997 bleek dat 
een consequenter en systematischer toezicht nodig was, derhalve kwam de Raad in december 
1998 overeen dat de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen van het Peking 
Actieplatform een voorstel voor een eenvoudige reeks indicatoren en benchmarks zou omvatten. 
Het verslag van de Raad dat ten grondslag ligt aan dit besluit, “Indicatoren en benchmarking: 
aandacht voor vrouwen in verantwoordelijke en besluitvormingsposities” is overigens nooit 
openbaar gemaakt door de Raad2.

Het Finse voorzitterschap heeft in oktober 1999 negen indicatoren vastgesteld over vrouwen in 
verantwoordelijke en besluitvormingsposities3. Het Franse voorzitterschap heeft in november 
2000 negen kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren vastgesteld over de combinatie van gezin 
en werk4. Het Belgische voorzitterschap heeft in december 2001 negen indicatoren vastgesteld 
over loonongelijkheid5. Het Deense voorzitterschap tenslotte heeft in december 2002 zeven 
indicatoren ontwikkeld over huiselijk geweld tegen vrouwen6. In de conclusies van dezelfde 
bijeenkomst neemt de Raad eveneens de taak op zich om periodiek een balans op te maken van 
de vooruitgang die met de besproken thema's gemaakt wordt en om de vooruitgang te evalueren 
aan de hand van de ontwikkelde indicatoren.

Het is merkwaardig dat de Commissie tot nu toe in geen van haar jaarverslagen over deze 
activiteiten van de Raad heeft bericht. Dit wekt de indruk dat Commissie en Raad op dit 
beleidsterrein volstrekt langs elkaar heen werken. Nog merkwaardiger is dat, hoewel de 
Raadsbesluiten met enige speurzin kunnen worden teruggevonden, de achterliggende 
documenten niet openbaar zijn gemaakt. De allerbelangrijkste vraag is evenwel: hebben de 
lidstaten die indicatoren ook daadwerkelijk gebruikt en wat heeft dat opgeleverd? Waar zijn de 
resultaten? Hoe scoren de lidstaten op die indicatoren?

Zonder dat dit materiaal boven tafel komt kan het Parlement de onderhavige activiteit van de 
Raad niet goed beoordelen en lijkt het meer op een virtuele exercitie. Het is dan ook absoluut 
noodzakelijk dat de Raad de tot nu toe "geheime" documenten openbaar maakt en nog voor het 
einde van deze parlementaire periode een samenvattend voortgangsverslag over de uitvoering 
van het Platform for Action 1995 door de lidstaten aan het Parlement voorlegt. 

1 Conclusies Europese Raad van Madrid, 15 en 16 december 1995.
2 Conclusies Raad Arbeid en Sociale Zaken, 1 en 2 december 1998.
3 Conclusies Raad Arbeid en Sociale Zaken, 22 oktober 1999.
4 Conclusies Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 27 en 28 november 2000.
5 Conclusies Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 3 december 2001.
6 Conclusies Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 2 en 3 december 
2002
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15 september 2003

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

inzake het jaarverslag over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2002 
2003/2011(INI)

Rapporteur voor advies: Regina Bastos

PROCEDUREVERLOOP
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken benoemde op haar vergadering van 14 mei 
2003 Regina Bastos tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 9 juli en 10 september 
2003.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
hierna volgende conclusies.

Bij de stemming waren aanwezig: Theodorus J.J. Bouwman (voorzitter), Marie-Hélène Gillig, 
Marie-Thérèse Hermange en Winfried Menrad (ondervoorzitters), Regina Bastos (rapporteur 
voor advies), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (verving Elspeth Attwooll), Hans Udo Bullmann 
(verving Jan Andersson), Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, 
Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Anna Karamanou, Arlette Laguiller, Jean Lambert, Elizabeth 
Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Claude Moraes, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, 
Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg en Sabine Zissener (verving Luigi Cocilovo).

CONCLUSIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen onderstaande punten in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het jaarverslag 2002 over de gelijke kansen, dat van bijzonder groot belang 
is gezien de uitdagingen die de Unie wachten bij de volgende uitbreiding in 2004;  juicht de 
wetgevings- en ondersteunende initiatieven toe die de kandidaat-lidstaten hebben genomen 
op het gebied van gelijke kansen en wijst op de noodzaak voor eind 2003 concrete 
uitvoeringsmaatregelen uit te werken om te voorkomen dat het einde van de zittingsperiode 
de tenuitvoerlegging van het gelijkekansenbeleid vertraagt; 

2. verklaart nogmaals dat het probleem van de gelijke kansen om een tweeledige benadering 
vraagt, in het bijzonder waar het gaat om gelijke behandeling en gelijke beloning bij 
gelijkwaardige arbeid, waarbij de door de lidstaten in het kader van de 
werkgelegenheidsstrategie voorgenomen acties op het gebied van gelijke kansen moeten 
worden gekoppeld aan een werkelijke beleidsmatige integratie van de genderdimensie; acht 
het van essentieel belang dat de werkgelegenheidsstrategie aandacht besteedt aan de 
financiering en opzet van opvangfaciliteiten voor kinderen en afhankelijke personen alsmede 
aan de toegankelijkheid van het betaald ouderschapsverlof;
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3. wijst op de noodzaak het beleid ook te richten op terreinen als de sociale zekerheid, ten einde 
rekening te houden met atypische werknemers en verschillende vormen van discriminatie 
van vrouwen en hun maatschappelijke uitsluiting (migrantenvrouwen, vrouwen van etnische 
minderheden, vrouwen op het platteland of in afgelegen gebieden, eenoudergezinnen); wijst 
er tevens op dat een beleid in gang gezet moet worden om ervoor te zorgen dat vrouwen 
toegang hebben tot permanente educatie en nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, en dat er onderzoek moet worden gedaan naar de redenen van 
de zwakke vertegenwoordiging van oudere vrouwen op de arbeidsmarkt in vergelijking met 
mannen, om op basis daarvan maatregelen te nemen die de verlenging van het beroepsleven 
bevorderen, met name door het scheppen van arbeidsvoorwaarden die gunstig zijn voor 
behoud van arbeidsplaatsen en harmonieuze herintegratie, en door afschaffing van regels die 
beweegreden kunnen zijn voor vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar de consequenties van bepaalde maatregelen van 
gezinsbeleid en de nadelige risico's die daaruit voor vrouwen op het punt van 
werkgelegenheid en hoogte van hun pensioenen kunnen voortvloeien;

4. wijst op de bijzonder zwakke positie op het punt van arbeidsrechten en sociale bescherming, 
waarin echtgenotes in plattelandsgebieden zich vaak bevinden, verzoekt de Commissie en de 
lidstaten er in het bijzonder op te letten dat in dit opzicht voor gelijke behandeling en gelijke 
kansen wordt gezorgd, en het beginsel van gelijke beloning bij gelijkwaardige arbeid in de 
landbouwindustrie ingang vindt;

5. wijst erop dat de structuurfondsen, en in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds, een 
aanvullende en stuwende rol moeten spelen bij de uitvoering door de lidstaten van acties op 
zowel nationaal als lokaal niveau die de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt moeten 
bevorderen;

6. onderstreept dat in het kader van de uitvoering van de Europese strategie voor de 
werkgelegenheid en met het oog op het scheppen van volledige en hoogwaardige 
werkgelegenheid, het vrouwelijke ondernemerschap moet worden gesteund door middel van 
specifieke acties, waaronder een gerichte opleiding en toegangsfaciliteiten voor krediet;

7. herinnert eraan dat, zoals de Commissie opmerkt, de groei van de arbeidsparticipatie 
rechtstreeks in verband staat met de mogelijkheid om gezin en werk te combineren; is 
verheugd over het besluit van de lidstaten op de Raad van Barcelona om te waarborgen dat er 
voor 2010 voor minstens 90% van de kinderen in de voorschoolse leeftijd opvangfaciliteiten 
beschikbaar zijn, maar wijst met nadruk op de behoefte aan gerichte 
ondersteuningsmaatregelen om vrouwen te helpen na de verzorging van haar gezin naar de 
arbeidsmarkt terug te keren, en meent dat er een algemeen geheel van diensten ingesteld 
moet worden om te bereiken dat jonge moeders (weer) werk kunnen vinden en dat dit 
financieel ook lonend is, door de gezinstaken van vrouwen te verminderen, niet alleen met 
betrekking tot de kinderzorg, maar ook de zorg voor bejaarden, zieken of gehandicapten die 
in het gezin leven, en dat de verdeling van deze taken tussen man en vrouw moet worden 
bevorderd;

8. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten bijzondere aandacht te schenken aan de 
bestrijding van de armoede onder en de maatschappelijke uitsluiting van vrouwen, de groep 
die vaak het meest getroffen wordt door dit fenomeen; is verheugd over het besluit om de 
genderdimensie op te nemen in het actieplan voor sociale integratie; wijst erop dat er 
maatregelen moeten worden genomen in verband met de aanwezigheid in de samenleving 
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van een groeiend aantal oudere vrouwen, via een zodanige hervorming van het 
pensioenstelsel dar rekening wordt gehouden met de verschillende verhouding van vrouwen 
en mannen tot werk (onderbreking van de loopbaan, deeltijdwerk etc.), of door de invoering 
van een serie sociale en medische diensten speciaal voor ouderen, en in het bijzonder voor 
oudere vrouwen, zoals verzocht in de resolutie van het Parlement van 15 januari 2003 over 
"de toekomst van de gezondheidszorg en de ouderenzorg: de toegankelijkheid, de kwaliteit 
en de betaalbaarheid waarborgen"; wijst, gelet op het overwegende percentage vrouwen 
onder bejaarde personen van 65 jaar en ouder, nogmaals op het belang van de 
genderdimensie binnen de nationale strategieën voor adequate en duurzame pensioenstelsels, 
die mede tot doel hebben de in de verschillende lidstaten bestaande ongelijkheid in het 
gemiddelde niveau van de door mannen resp. vrouwen genoten pensioenen op te heffen;

9. onderkent dat één op de vier vrouwen in de EU in enige fase van hun leven slachtoffer zijn 
geweest van huiselijk geweld en dat geweld tegen vrouwen een hindernis vormt voor 
volledige deelname van vrouwen aan de maatschappij en voor de ontwikkeling naar 
gelijkheid; verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten met maatregelen  te komen ter 
voorkoming van huiselijk geweld, waaronder bewustwordingscampagnes en de erkenning 
van het probleem binnen de nationale rechtssystemen;

10. blijft erbij dat de bestrijding van mensenhandel een van de beleidsprioriteiten van de EU 
moet blijven; stelt met voldoening vast dat een Europese en internationale samenwerking tot 
stand komt met de landen van herkomst, van doorreis en van bestemming van 
mensensmokkel; wijst opnieuw op de noodzaak van een beleid ter voorkoming van 
mensenhandel en van een slachtofferhulpbeleid, zoals in de Verklaring van Brussel wordt 
onderstreept;

11. benadrukt het belang van een positieve tenuitvoerlegging van de kaderstrategie voor 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en wijst er in het bijzonder op, onder verwijzing naar 
de voor 2003/4 vastgelegde prioriteiten - vrouwen in het besluitvormingsproces -, dat de 
aanwezigheid van vrouwen op leidinggevende posten in het openbare en particuliere 
bedrijfsleven moet worden bevorderd; herhaalt dat het actieplan in de kaderstrategie voor 
gelijkheid gericht moet zijn op bevordering van gendermainstreaming in de economische 
sectoren, met gebruik van specifieke acties en instrumenten, waaronder genderbudgetting;

12. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten maatregelen te nemen op het gebied van 
preventie, met gebruikmaking van indicatoren en mechanismen voor permanente monitoring 
en voortgangscontrole, tegen het verontrustend verschijnsel van de vrouwenhandel, waarbij 
onder meer een nauwe samenwerking over deze aspecten op gang moet worden gebracht met 
de kandidaat-lidstaten, waaruit de slachtoffers van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie 
veelal afkomstig zijn;

13. constateert dat vrouwen in gekozen vergaderingen in het algemeen nog steeds te weinig zijn 
vertegenwoordigd; dringt er bij de Commissie, de Raad en de lidstaten op aan, het nodige te 
doen om te bereiken dat vrouwen in grotere mate in gekozen vergaderingen worden 
vertegenwoordigd; in dit verband moet op lange termijn worden gestreefd naar een gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.


