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Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van niet-
wetgevingsontwerpresolutie A9‑0234/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie inzake gendergelijkheid

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien het verslag van de Commissie van 2019 over de gelijkheid van mannen en 
vrouwen in de EU,

– gezien zijn resolutie van 26 februari 2014 over seksuele uitbuiting en prostitutie en de 
gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid1,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het van het allergrootste belang is de rechten van vrouwen en mannen 
te vrijwaren, en dat het hierbij belangrijk is hun gelijke waarde en unieke kenmerken in 
acht te nemen en ervoor te zorgen dat zij elkaar aanvullen door hun verschillen;

B. overwegende dat het recht op gelijke behandeling een in de EU-Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten erkend grondrecht is dat van essentieel belang is voor de 
verdere ontwikkeling van het beginsel van gelijke behandeling;

C. overwegende dat geweld tegen vrouwen en mannen in al zijn vormen neerkomt op een 
schending van de mensenrechten; overwegende dat wetgevingsmaatregelen en 
bewustmakingscampagnes het antagonisme tussen beide geslachten niet mogen 
aanwakkeren, maar in plaats daarvan duidelijke schendingen of ongelijkheid moeten 
aanpakken en proberen uit te bannen;

D. overwegende dat mensenhandel een van de meest flagrante schendingen vormt van de 
grondrechten en de menselijke waardigheid; overwegende dat vrouwen en meisjes 80 % 

1 PB C 285 van 29.8.2017, blz. 78.
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van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel uitmaken en 95 % van de 
geregistreerde slachtoffers van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting; 
overwegende dat mensenhandel een steeds grotere tak vormt binnen de georganiseerde 
misdaad, een vorm van slavernij en een mensenrechtenschending is en in de eerste 
plaats vrouwen en kinderen treft, vooral met het oog op seksuele uitbuiting; 
overwegende dat de markt voor prostitutie en de porno-industrie de handel in vrouwen 
en kinderen aanwakkeren en het geweld tegen hen verergeren; overwegende dat de 
lidstaten hun sociaal en economisch beleid zo moeten ontwerpen dat kwetsbare 
vrouwen en meisjes worden geholpen de prostitutie te verlaten, onder meer door 
specifieke sociale en economische beleidsmaatregelen in te voeren om hen te helpen;

E. overwegende dat armoede en sociale uitsluiting structurele oorzaken hebben die moeten 
worden uitgebannen en ongedaan worden gemaakt, met name door middel van beleid 
inzake werkgelegenheid, huisvesting, mobiliteit, ondernemerschap en toegang tot 
openbare diensten; overwegende dat prostitutie en de handel in mensen, met name 
vrouwen en kinderen, met het oog op seksuele uitbuiting een vorm van slavernij zijn en 
een directe aanval vormen op de inherente waardigheid van de mens; overwegende dat 
de toename van de georganiseerde criminaliteit en de winstgevendheid daarvan de 
mensenhandel wereldwijd heeft doen toenemen; 

F. overwegende dat psychologische of seksuele intimidatie van vrouwen en mannen op het 
werk en thuis onverdeeld moet worden veroordeeld;

G. overwegende dat vrouwen het recht moeten hebben op de keuze om zich te wijden aan 
hun rol als moeder, aangezien dit van cruciaal belang is voor de volgende generatie; 
overwegende dat de demografische achteruitgang in alle lidstaten grote bezorgdheid 
wekt en een stimulans is om moeders en hun gezinnen te ondersteunen; overwegende 
dat zwangere vrouwen toegang moeten hebben tot uitstekende medische zorg, 
ondersteuning en informatie om hun zwangerschap tot een goed einde te brengen; 
overwegende dat het vruchtbaarheidscijfer in de EU van slechts 1,55 kinderen per 
vrouw onhoudbaar laag is;

H. overwegende dat vrouwen op veel werkterreinen succesvol zijn, bijvoorbeeld als 
mantelzorgers, leerkrachten, rechters, artsen en verpleegkundigen2, en overwegende dat 
vrouwen de meerderheid uitmaken van de afgestudeerden in alle disciplines, met 
uitzondering van informatietechnologie en techniek3;

1. verzoekt de lidstaten een eerlijke en gelijke behandeling van vrouwen en mannen te 
waarborgen en discriminatie en alle vormen van geweld uit te bannen, met 
inachtneming van de bestaande verschillen die verband houden met geslacht of ras;

2. roept ertoe op een samenleving te bevorderen die gebaseerd is op de beloning van 
verdiensten, in plaats van quota op te leggen als enige instrument om het evenwicht 
tussen vrouwen en mannen te verwezenlijken op het gebied van loopbanen, 
leidinggevende posities, het huiselijke leven en onderwijs; erkent het gegeven van 

2 Wereldgezondheidsorganisatie, werkdocument over gezondheidswerkers 1, “Gender equity in the health 
workforce: Analysis of 104 countries” (Gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen in de 
gezondheidssector: analyse van 104 landen), maart 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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complementariteit tussen vrouwen en mannen, waarbij beiden evenwaardig zijn en over 
hun eigen vermogens en elkaar aanvullende sterke punten beschikken;

3. moedigt de lidstaten aan het gezin als basiseenheid te stimuleren door de rol van 
moeders te bevorderen en te ondersteunen in een tijd waarin gevaarlijk lage 
geboortecijfers in de EU het voortbestaan van onze naties bedreigen; moedigt de 
lidstaten aan de maatregelen voor moederschapsverlof te verbeteren, rekening houdend 
met de onbetaalde huishoudelijke taken die vrouwen verrichten;

4. spoort de lidstaten ertoe aan uitdagingen zoals hogere cijfers voor zelfmoorden, 
moorden en dakloosheid onder mannen aan te pakken;

5. spoort de lidstaten ertoe aan alle georganiseerde misdaad te bestrijden, met name 
mensenhandel, prostitutie en pornografie, aangezien die gepaard gaan met misbruik en 
vernedering van slachtoffers, van wie de meesten vrouwen en kinderen zijn; dringt er 
bij de lidstaten op aan de vervolging van afnemers van seksueel misbruik te 
ondersteunen en de slachtoffers ervan bij te staan en te beschermen;

6. erkent dat seksuele uitbuiting met het oog op draagmoederschap en reproductieve 
doeleinden of doeleinden zoals gedwongen huwelijken, prostitutie en pornografie, 
onaanvaardbaar is en een schending vormt van de menselijke waardigheid en de 
mensenrechten;

7. dringt aan op eerbiediging van de soevereiniteit en de nationale bevoegdheden van de 
lidstaten op het gebied van vrouwenrechten, met inbegrip van abortuswetgeving en 
seksuele voorlichting, waarvoor geen wettelijk bindende internationale rechten bestaan; 
veroordeelt met klem alle ideologieën die genitale verminking van vrouwen, 
gedwongen sterilisatie, zogenaamd eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken 
ondersteunen; spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan de Europese manier van 
leven te bevorderen door al diegenen die dergelijke vernederende praktijken toepassen 
te vervolgen; veroordeelt bijgevolg massale migratie en de daaruit voortvloeiende 
pogingen om Europa te islamiseren als een bedreiging voor onze veiligheid en een 
aanval op godsdienstvrijheid en vrouwenrechten;

8. benadrukt dat geweld tegen vrouwen een van de onderliggende oorzaken is van 
dakloosheid bij vrouwen; dringt er daarom bij de lidstaten op aan de nodige maatregelen 
te nemen om geweld tegen vrouwen dat ertoe leidt dat zij voor lange tijd op straat 
terechtkomen, te voorkomen;

9. dringt er bij de lidstaten op aan slachtoffers van misbruik, met name kwetsbare vrouwen 
en kinderen, te ondersteunen door onderdak, psychologische bijstand en andere 
praktische hulp te bieden;

10. verzoekt de lidstaten borstvoeding te promoten, gezien de bewezen voordelen van 
moedermelk voor pasgeborenen, met name in het geval van premature zuigelingen; 
dringt er bij de lidstaten op aan beleidsmaatregelen te steunen om het geven van 
moedermelk, via borstvoeding of met gedoneerde melk, meer ingang te doen vinden in 
het geval van premature zuigelingen, en doet een oproep om melkbanken 
grensoverschrijdend beschikbaar te maken, zodat indien nodig ook vrouwen in 
grensregio’s gebruik kunnen maken van deze faciliteit;
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11. moedigt de lidstaten aan om vrouwen en mannen te steunen bij de uitdagingen waarmee 
zij worden geconfronteerd op sociaal, psychologisch en gezondheidsgebied, rekening 
houdend met de verschillende problemen waarmee beiden te kampen hebben, met 
inbegrip van problemen die vooral mannen treffen, zoals hogere zelfmoordpercentages, 
de ontzegging van ouderlijke rechten na het uiteenvallen van een huwelijk en hoge 
dakloosheidscijfers;

12. herhaalt dat vrouwen toegang moeten kunnen krijgen tot dezelfde arbeidsplaatsen en 
dezelfde lonen moeten krijgen als hun taken en capaciteiten gelijk zijn aan die van een 
man;

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

Or. en


