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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 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
en de artikelen 6, 8, 10, 83, 153 en 157 en artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het bestaan, sinds 1975, van EU-richtlijnen inzake verschillende aspecten van de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Richtlijn 79/7/EEG1, Richtlijn 
86/613/EEG2, Richtlijn 92/85/EEG3, Richtlijn 2004/113/EG4, Richtlijn 2006/54/EG5, 
Richtlijn 2010/18/EU6 en Richtlijn 2010/41/EU7),

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers 

1 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid (PB L 6 van 10.1.1979, blz. 24).
2 Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986, betreffende de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en 
tot bescherming van het moederschap (PB L 359 van 19.12.1986, blz. 56).
3 Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1).
4 Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 373 van 
21.12.2004, blz. 37).
5 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB L 204 van 
26.7.2006, blz. 23).
6 Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG 
(PB L 68 van 18.3.2010, blz. 13).
7 Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 
86/613/EEG van de Raad (PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1).
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en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad8,

– gezien zijn resolutie van 10 december 2013 over seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten9,

– gezien de Europese pijler voor sociale rechten, en met name de beginselen 1, 2, 3, 6, 9, 
11, 12 en 15,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de gelijkheid van vrouwen en mannen een van de kernwaarden van de 
Europese Unie is en een horizontaal beginsel dat de EU bij al haar activiteiten moet 
nastreven;

B. overwegende dat maatregelen ten behoeve van gendergelijkheid belangrijke motoren 
zijn voor slimme, duurzame en inclusieve groei, en een voorwaarde om meer welvaart, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid, alsmede inclusiviteit en sociale cohesie te 
bevorderen;

C. overwegende dat de EU, die bij al haar activiteiten verplicht is de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te bevorderen, moet optreden wanneer zij daar overeenkomstig de 
Verdragen toe bevoegd is, maar ook kan bijdragen tot het bevorderen van goede 
praktijken tussen de lidstaten op andere gebieden;

D. overwegende dat de gelijkheid van mannen en vrouwen in de EU weliswaar grotendeels 
gerealiseerd is, maar dat belangrijke kwesties nog steeds moeten worden opgelost, zoals 
de genderloon- en pensioenkloof, geweld tegen vrouwen, gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen, de vertegenwoordiging van vrouwen in het openbare 
leven en de wetenschap, en het evenwicht tussen gezins- en beroepsleven;

E. overwegende dat de lidstaten de primaire verantwoordelijkheid hebben te zorgen voor 
sociale vooruitgang en economische groei door middel van bijvoorbeeld nationale 
structurele hervormingen en gezond begrotingsbeleid; overwegende dat EU-initiatieven 
in dit verband niet de plaats kunnen innemen van de nationale verantwoordelijkheden 
en dat dit ook niet de bedoeling mag zijn;

F. overwegende dat de EU over de middelen beschikt om de lidstaten te helpen bij de 
uitwisseling van optimale praktijken om ondersteuning te bieden aan lidstaten in nood, 
met name op het gebied van gelijkheid en de genderloonkloof;

G. overwegende dat de EU belangrijke wetgeving heeft vastgesteld en cruciale stappen 
heeft gezet in de richting van het realiseren van gelijkheid van vrouwen en mannen;

H. overwegende dat één op de drie vrouwen van 15 jaar of ouder in de EU te maken heeft 
gehad met een vorm van fysiek en/of seksueel geweld10, één op de twee met seksuele 

8 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.
9 PB C 468 van 15.12.2016, blz. 66.
10 FRA-enquête 2014, de meest uitgebreide studie op EU-niveau op dit terrein, uitgevoerd in 28 lidstaten.
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intimidatie en één op de tien met online-intimidatie;

I. overwegende dat alle vormen van geweld tegen vrouwen (fysiek, seksueel, 
psychologisch, economisch of cybergeweld) in strijd zijn met de mensenrechten en 
onder de grootste belemmeringen voor de verwezenlijking van gelijkheid van vrouwen 
en mannen vallen; overwegende dat een leven zonder geweld een voorwaarde is voor 
gelijkheid;

J. overwegende dat mensenhandel een van de meest flagrante schendingen is van de 
grondrechten en de menselijke waardigheid; overwegende dat vrouwen en meisjes 80 % 
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 binnen de georganiseerde 
misdaad, een vorm van slavernij en een schending van de mensenrechten is en in de 
eerste plaats vrouwen en kinderen treft, vooral met het oog op seksuele uitbuiting; 
overwegende dat de markt voor prostitutie de handel in vrouwen en kinderen 
aanwakkert en het geweld tegen hen verergert; 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;

K. overwegende dat prostitutie en de handel in mensen, en met name in vrouwen en 
kinderen, met het oog op seksuele uitbuiting een vorm van slavernij is en strijdig is met 
de menselijk waardigheid, met name in landen waar de seksindustrie is gelegaliseerd; 
overwegende dat de toename van de georganiseerde criminaliteit en de winstgevendheid 
daarvan de mensenhandel wereldwijd heeft doen toenemen;

L. overwegende dat draagmoederschap een moderne vorm van slavernij, mensenhandel, 
handel in baby’s en commerciële uitbuiting van vrouwen is, die kan leiden tot 
emotionele en juridische problemen op het gebied van ouderschap en voogdijrechten;

M. overwegende dat naar schatting ten minste 500 000 vrouwen in Europa en 200 miljoen 
vrouwen wereldwijd leven met de levenslange fysieke en psychologische gevolgen van 
vrouwelijke genitale verminking/besnijdenis;

N. overwegende dat volgens de VN bijna 35 % van de vrouwen wereldwijd 
psychologische of seksuele intimidatie op de werkplek of intimidatie met ernstige 
gevolgen voor de persoonlijke en professionele ambities ervaart, wat schadelijk is voor 
hun gevoel van eigenwaarde en voor hun onderhandelingspositie met het oog op een 
eerlijkere beloning; overwegende dat eerlijke beloning en economische 
onafhankelijkheid essentiële voorwaarden zijn voor het vermogen van vrouwen om zich 
te onttrekken aan een verkeerde en gewelddadige relatie;

O. overwegende dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen kan worden 
verwezenlijkt als hun gelijkheid voor de wet wordt gegarandeerd, alsmede gelijke 
kansen op toegang tot onderwijs, opleiding en werk;

P. overwegende dat de genderloonkloof wordt omschreven als het verschil tussen het 
gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen, dat wordt uitgedrukt als percentage 
van het gemiddelde bruto-uurloon van mannen; overwegende dat ongeveer twee derde 
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van de genderloonkloof niet kan worden verklaard door genderverschillen in 
arbeidsmarktkenmerken zoals leeftijd, ervaring en opleiding, beroepscategorie of 
werktijden en andere waarneembare kenmerken, wat dus duidt op een duidelijke 
discriminerende factor, waarbij discriminatie op grond van geslacht ook gepaard gaat 
met andere vormen van discriminatie; overwegende dat een intersectionele benadering 
van cruciaal belang is om inzicht te krijgen in de verschillende vormen van 
discriminatie die de genderloonkloof nog verder vergroten voor vrouwen met een 
combinatie van identiteiten en de wisselwerking van gender en andere sociale factoren;

Q. overwegende dat onbetaalde zorg- en huishoudelijke taken vooral worden uitgevoerd 
door vrouwen, hetgeen gevolgen heeft voor de arbeidsparticipatie en 
loopbaanontwikkeling, en bijdraagt aan de genderloon- en -pensioenkloof;

R. overwegende dat volgens schattingen 80 % van alle zorg in de EU wordt verleend door 
mantelzorgers die overwegend (75 %) vrouw zijn, hetgeen duidt op een 
genderzorgkloof die sterk van invloed is op de genderpensioenkloof; overwegende dat 
meer dan 50 % van de verzorgers onder de 65 jaar zorg combineert met een baan en 
daardoor moeilijkheden ondervindt om werk en privéleven in evenwicht te brengen; 
overwegende dat verzorgers vaak laaggeschoold en slecht betaald werk verrichten, dat 
gemakkelijk te combineren is met hun zorgtaken, en zich vaak ook gedwongen zien om 
minder uren te werken of een betaalde baan op te zeggen; overwegende dat tussen de 
7 % en 21 % van de mantelzorgers minder uren gaat werken en dat tussen de 3 % en 
18 % zich volledig terugtrekt van de arbeidsmarkt;

S. overwegende dat de systemen voor kinderopvang in de verschillende lidstaten nog 
steeds onvoldoende zijn afgestemd op de behoeften van ouders, waaronder 
alleenstaande ouders (met name alleenstaande moeders), en het nog steeds lastig is om 
gezins- en privéleven met werk te combineren, met name voor vrouwen; overwegende 
dat vrouwen boven de 45 vaak onder hun niveau blijken te werken of onder veel 
ongunstiger omstandigheden werken dan mannen, met name wanneer zij weer aan het 
werk gaan na afloop van een zwangerschaps- of ouderschapsverlof, of wanneer zij zich 
gedwongen zien werk te combineren met de zorg voor afhankelijke personen;

T. overwegende dat de bescherming van het moederschap een recht is dat volledig moet 
worden geëerbiedigd;

U. overwegende dat het recht op gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk niet 
altijd gegarandeerd wordt, zelfs als het wettelijk vastgesteld is; overwegende dat het 
verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen in de EU 14,1 % bedraagt, hoewel er 
aanzienlijke verschillen zijn tussen de lidstaten11; overwegende dat de genderloonkloof 
onder meer een verschil van 29,1 % in pensioeninkomen tussen mannen en vrouwen tot 
gevolg heeft12;

V. overwegende dat armoede en sociale uitsluiting in Europa in onevenredige mate 

11 Zie gegevens over de genderloonkloof in 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en.
12 Gegevens over de genderpensioenkloof zijn openbaar gemaakt in de Eurostat-databank, zie “Gender pension 
gap by age group – EU-SILC survey” op 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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vrouwen treffen, met name alleenstaande moeders, vrouwen met een handicap, oudere 
vrouwen en vrouwen in plattelands- en afgelegen gebieden; overwegende dat 15 % van 
de huishoudens met kinderen in de EU eenoudergezinnen zijn; overwegende dat bij 
gemiddeld 85 % van deze gezinnen een alleenstaande moeder aan het hoofd staat en dat 
47 % van de eenoudergezinnen in 2017 het risico liep op armoede of sociale uitsluiting; 
overwegende dat dakloosheid onder vrouwen een toenemend probleem is;

W. overwegende dat vrouwen in plattelandsgebieden te maken hebben met talrijke 
uitdagingen, waaronder lagere levensstandaarden, beperktere kansen op de 
arbeidsmarkt, relatieve afzondering van markten, beperkte toegang tot infrastructuur, 
waaronder plattelandsinfrastructuur, openbare diensten en gezondheidszorg, beperkte 
toegang tot onderwijs en informatie over opleidingsmogelijkheden en dat zij 
ondervertegenwoordigd zijn in forums waar besluiten worden genomen; overwegende 
dat zij soms onzichtbare werkzaamheden op landbouwbedrijven uitvoeren door het 
ontbreken van een status voor meewerkende echtgenotes, hetgeen leidt tot problemen 
om hun werkzaamheden te laten erkennen in het kader van de nationale stelsels;

X. overwegende dat er in de Europese Unie 46 miljoen vrouwen en meisjes met een 
handicap zijn; overwegende dat dit bijna 60 % is van de totale populatie van personen 
met een handicap; overwegende dat mensen in de meeste gevallen een handicap krijgen 
op latere leeftijd;

Y. overwegende dat meer dan de helft van de vrouwen in de werkende leeftijd met een 
handicap economisch inactief is; overwegende dat het percentage vrouwen met een 
handicap dat te maken heeft met ernstige materiële deprivatie in alle lidstaten hoger is 
dan dat van vrouwen zonder handicap;

Z. overwegende dat in de digitale sector drie keer meer mannen dan vrouwen werkzaam 
zijn; overwegende dat het van vitaal belang is te stimuleren dat meer vrouwen aan de 
slag gaan in de digitale sector en andere sectoren van de toekomst om de genderloon- en 
-pensioenkloof te dichten en de economische onafhankelijkheid van vrouwen te 
waarborgen, alsook nieuwe kansen voor werkgelegenheid te creëren, inclusief voor 
groepen die doorgaans van de arbeidsmarkt worden uitgesloten; overwegende dat het in 
dit opzicht essentieel is dat vrouwen worden aangemoedigd digitaal te ondernemen, 
opleidingen te volgen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) of ICT of op deze terreinen aan het werk te gaan; overwegende dat 
de integratie van meer vrouwen op de digitale arbeidsmarkt potentieel een jaarlijkse 
bbp-stimulans inhoudt van 16 miljard EUR voor de Europese economie;

1. is tevreden met de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 van de Commissie; stelt 
echter met bezorgdheid vast dat sommige delen ervan inbreuk maken op de 
bevoegdheden van de EU-lidstaten;

2. benadrukt dat de EU en haar lidstaten de gelijkheid van vrouwen en mannen grotendeels 
hebben gerealiseerd; onderstreept echter dat meer vooruitgang moet worden geboekt in 
enkele belangrijke initiatieven met betrekking tot het dichten van de genderloon- en -
pensioenkloof, het evenwicht tussen gezins- en beroepsleven (dat met name getroffen is 
door COVID-19) en de vertegenwoordiging van vrouwen in het openbare leven;

3. roept de lidstaten op om geregeld beste praktijken uit te wisselen op het gebied van 
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beleid in verband met vrouwenrechten;

4. wijst erop dat hoewel alle lidstaten geweld tegen vrouwen bestraffen, uit de statistieken 
duidelijk blijkt dat er in veel lidstaten sprake is van toenemend geweld; verzoekt alle 
lidstaten hun inspanningen op te voeren om geweld tegen vrouwen uit te bannen, met 
bijzondere nadruk op seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking en gedwongen 
huwelijken, vooral van jonge meisjes;

5. steunt de inspanningen van de Commissie om geweld tegen vrouwen te bestrijden, 
slachtoffers van dergelijke misdrijven te steunen en te beschermen en ervoor te zorgen 
dat de daders aansprakelijk worden gesteld voor hun misdrijven; dringt aan op EU- en 
nationale maatregelen om een einde te maken aan de ernstigste schendingen van 
vrouwenrechten, zoals genitale verminking van vrouwen, gedwongen abortus, 
sterilisatie en huwelijken, seksuele uitbuiting, mensenhandel, cybergeweld, de 
publicatie van wraakporno en haatzaaiende uitlatingen tegen vrouwen op het internet;

6. beklemtoont dat vrouwen die minderjarig zijn, tot een minderheid behoren of 
gezondheidsproblemen of een handicap hebben, moeten worden beschermd als 
mogelijke slachtoffers en doelwitten van diverse vormen van geweld; onderschrijft het 
voornemen van de Commissie om maatregelen voor te stellen en te financieren ter 
bestrijding van misbruik, uitbuiting en geweld tegen deze bijzonder kwetsbare groepen;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten de inclusieve gelijkheid van vrouwen en meisjes 
met een handicap op alle gebieden van het leven te waarborgen, hen bescherming te 
bieden tegen huiselijk geweld en geweld door zorgverstrekkers en hulpverleners en 
hiertoe programma’s inzake bewustmaking en capaciteitsopbouw te starten voor 
professionals in de gezondheidszorg, sociale en zorgdiensten, het onderwijs, diensten op 
het gebied van opleiding en arbeidsbemiddeling, de politie en justitie;

8. wijst nadrukkelijk op de reikwijdte en de gevolgen van geweld en intimidatie op de 
werkvloer en op de noodzaak van concrete maatregelen op EU-niveau om deze kwesties 
aan te pakken en psychologische en seksuele intimidatie te bestrijden;

9. verzoekt de lidstaten bij de vormgeving van hun gezondheidsstrategieën en -beleid altijd 
rekening te houden met de belangen en specifieke behoeften van vrouwen; verzoekt de 
EU haar lidstaten te ondersteunen bij het coördineren van hun gezondheidsbeleid met 
het oog op het realiseren van de beste resultaten voor vrouwen, met name in het kader 
van het EU-kankerbestrijdingsplan;

10. is ingenomen met de voorgestelde, specifieke maatregelen ter bestrijding van 
cybergeweld (met inbegrip van online-intimidatie, cyberpesten en seksistische 
haatzaaiende uitlatingen), waar vrouwen en meisjes, met name activisten, vrouwelijke 
politici en andere publieke figuren die in het openbaar debat op de voorgrond treden, 
onevenredig vaak het slachtoffer van worden; is in dit verband ingenomen met de 
aankondiging dat dit probleem zal worden aangepakt in de wet inzake digitale diensten 
en dat daarin samenwerking wordt gepland met technologieplatforms en de ICT-sector 
in een nieuw kader voor samenwerking, zodat deze laatste het probleem kan aanpakken 
met behulp van toereikende technische maatregelen, zoals preventieve technieken en 
responsmechanismen voor schadelijke content;
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11. is ingenomen met de onlangs vastgestelde, allereerste EU-strategie inzake 
slachtofferrechten (2020-2025), met name de specifieke aanpak van psychologisch 
geweld tegen vrouwen en de langetermijneffecten ervan op hun mentale gezondheid; 
benadrukt dat alle slachtoffers effectief toegang moeten krijgen tot de rechter via de 
uitvoering van de richtlijn slachtofferrechten;

12. vestigt de aandacht van de Commissie en de lidstaten op de buitengewoon dramatische 
situatie van kinderen die wees zijn geworden als gevolg van geweld of worden 
gedwongen in een omgeving met huiselijk geweld te leven, en dringt er bij hen op aan 
rekening te houden met deze situaties wanneer ze het probleem van huiselijk geweld 
aanpakken;

13. verzoekt de Commissie met klem de langverwachte EU-strategie voor de uitbanning 
van mensenhandel te presenteren en beklemtoont dat duidelijk moet worden onderkend 
dat vrouwen en meisjes het zwaarst worden getroffen; 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 
is van de menselijke waardigheid en de mensenrechten; verzoekt daarom in het kader 
van de strategie de situatie van vrouwen in de prostitutie onder de loep te nemen, met 
bijzondere aandacht voor het verband tussen prostitutie en de handel in vrouwen en 
kinderen, in de EU en wereldwijd, en aan het opkomende gebruik van het internet voor 
uitbuiting; onderstreept de belangrijke rol en werkzaamheden van de EU-coördinator 
voor de bestrijding van mensenhandel en dringt er bij de Commissie op aan de nieuwe 
coördinator onverwijld aan te stellen, zodat de uitvoering van de richtlijn inzake de 
voorkoming en bestrijding van mensenhandel door de lidstaten op de voet kan worden 
gevolgd; hamert erop dat het belangrijk is ook maatregelen en strategieën vast te stellen 
die gericht zijn op het verminderen van de vraag;

14. vestigt in het bijzonder de aandacht op het probleem van stereotypen en de 
seksualisering van het beeld van vrouwen, wat door alle bevoegde instellingen moet 
worden aangepakt, onder meer door middel van de onderwijsprogramma’s van de 
lidstaten;

15. verzoekt om meer aandacht en steun voor weeshuizen en pleeggezinnen voor 
slachtoffers van geweld, aangezien deze zijn gesloten of hun opvangcapaciteit sterk is 
beperkt tijdens de COVID-19-pandemie, waardoor vrouwen, jonge meisjes en kinderen 
aankijken tegen het vooruitzicht van quarantaine thuis bij de persoon die hen 
mishandelt;

16. is ingenomen met de aankondiging van een aanbeveling inzake de preventie van 
schadelijke praktijken, naast eventuele wetgeving, met het oog op de bestrijding van 
vrouwelijke genitale verminking, gedwongen sterilisatie, vroegtijdige en gedwongen 
huwelijken en zogeheten “eerwraak”, die vooral letsel veroorzaakt bij kinderen en jonge 
meisjes;

17. verzoekt de lidstaten voldoende investeringen te garanderen in zorgdiensten en 
langdurige zorg, onder meer met de EU-middelen die beschikbaar zijn, en te zorgen 
voor betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, met inbegrip 
van voorschools onderwijs, zodat met name jonge moeders de kans krijgen om te 
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werken en/of te studeren, en herinnert in dit verband aan beginsel elf van de Europese 
pijler van sociale rechten; pleit voor financiële steun voor en uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten die de doelstellingen nog niet hebben verwezenlijkt;

18. verzoekt de Commissie een zorgstrategie voor Europa voor te stellen, met de 
vaststelling van minimumnormen en kwaliteitsrichtsnoeren voor zorg, ook voor 
kinderen, ouderen en personen die langdurige zorg behoeven; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten te werken aan flexibele werkregelingen die niet ten koste gaan van het 
loon van de werknemer of diens toegang tot sociale en arbeidsrechten en -toelagen en 
die het recht van werknemers eerbiedigen om onbereikbaar te zijn;

19. is van mening dat prioritair maatregelen moeten worden genomen ter ondersteuning van 
gezinnen, onder meer door te zorgen voor gepaste en betaalbare voorzieningen op het 
gebied van  kinderopvang, die een positieve bijdrage zullen leveren aan de participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt en aan hun pensioenvooruitzichten, alsmede aan de 
demografische trends;

20. is tevreden met de toezegging van de Commissie om maatregelen en richtsnoeren voor 
te stellen die het proces kunnen faciliteren om ongelijkheden en discriminatie binnen 
een sector te detecteren en de genderloonkloof te dichten; benadrukt in dit opzicht het 
belang van volledige samenwerking met en betrokkenheid van de sociale partners en 
alle belanghebbenden overeenkomstig de nationale praktijken en tradities;

21. benadrukt dat 70 % van de zorg- en maatschappelijke werkers wereldwijd vrouw is en 
dat deze vrouwen vaak slechts het minimumloon betaald krijgen en werken onder 
erbarmelijke omstandigheden, en roept op tot het optrekken van lonen en 
arbeidsomstandigheden in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, de 
gezondheidszorg en de detailhandel;

22. verzoekt de Commissie Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake 
de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie te herzien, om ervoor te zorgen dat vrouwen in 
heel Europa op voet van gelijkheid met mannen kunnen profiteren van het vrije verkeer 
van werknemers13;

23. onderstreept dat gelijke kansen en een hogere arbeidsmarktparticipatiegraad van 
vrouwen kan leiden tot meer banen, economische voorspoed en concurrentie in Europa; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten stimulansen in te voeren om het aantal onzekere 
banen en onvrijwillig deeltijdwerk te verminderen teneinde de situatie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te verbeteren;

24. merkt op dat alleenstaande moeders vanuit economisch oogpunt bijzonder kwetsbaar 
zijn omdat zij vaak minder verdienen dan mannen en de kans groter is dat zij hun baan 
verliezen wanneer zij moeder worden; dringt er bij de Commissie op aan nauw samen te 
werken met de lidstaten om praktische problemen te identificeren met betrekking tot de 

13 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende maatregelen om 
de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te 
vergemakkelijken (PB L 128 van 30.4.2014, blz. 8).
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inning van alimentatie in grensoverschrijdende situaties en instrumenten te ontwikkelen 
om betalingsverplichtingen effectief te laten nakomen;

25. is tevreden met de toezegging van de Commissie om een actieplan te presenteren voor 
de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten;

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen vast te stellen ter bestrijding van het 
zogeheten “glazen plafond”, zoals een ruim ouderschapsverlof, toegang tot 
hoogwaardige, betaalbare kinderopvang, en uitbanning van alle vormen van directe en 
indirecte discriminatie in verband met promoties op de arbeidsmarkt;

27. verlangt dat vrouwen hun levensplannen ook op het platteland en in perifere gebieden 
kunnen verwezenlijken; wijst erop dat de noodzakelijke infrastructuur  daarvoor 
beschikbaar moet zijn, nieuwe soorten bedrijfsactiviteiten moeten worden ontwikkeld, 
herintreding op de arbeidsmarkt moet worden vergemakkelijkt en de participatie van 
een hele reeks samenwerkingspartners moet worden bevorderd om de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor die vrouwen te ondersteunen, aan te moedigen, te vergemakkelijken 
en te bevorderen, gelijke kansen te waarborgen en de sociale cohesie in de dorpen te 
versterken;

28. benadrukt dat vrouwen een actieve en cruciale rol spelen in de economie van 
plattelandsgebieden en betreurt dat er nog steeds aanzienlijke genderverschillen bestaan 
op het gebied van werkgelegenheid in de agrarische sector en inzake de toegang tot 
sociale zekerheid, opleiding, zwangerschapsverlof en ouderdomspensioenen; dringt bij 
de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten aan op het 
ondersteunen van met name op vrouwen gerichte projecten voor het opzetten van 
innovatieve landbouwactiviteiten in plattelandsgebieden en ontvolkte gebieden, ter 
versterking van hun positie op de landbouwmarkt, die een bron van nieuwe banen kan 
zijn; verzoekt de Commissie voorts de financieringsmogelijkheden in het kader van de 
tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te identificeren om de 
toegang van vrouwen tot land te vergroten en hun arbeidsomstandigheden in 
plattelandsgebieden aan te pakken, met name die van seizoenswerkers;

29. betreurt het geringe percentage vrouwen in de digitale economie en in de KI-sector, de 
ICT-sector en de STEM-sectoren wat onderwijs, opleiding en werk betreft, en wijst op 
het risico dat de bestaande stereotypen hierdoor worden versterkt en gereproduceerd; 
wijst op de mogelijke voordelen en kansen, maar ook op de potentiële uitdagingen van 
digitalisering voor vrouwen en meisjes, en dringt er bij de Commissie op aan te zorgen 
voor de vaststelling van concrete maatregelen bij de tenuitvoerlegging van de strategie 
voor de interne markt om deze aan te pakken;

30. onderstreept het belang van toegang tot en de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
voor oudere vrouwen, vrouwen in plattelandsgebieden en kansarme vrouwen en meisjes 
met beperkte toegang tot nieuwe technologieën, zodat zij voort kunnen deelnemen aan 
het maatschappelijk leven en gemakkelijker contact kunnen onderhouden met vrienden 
en familie;

31. is ingenomen met de toezegging van de Commissie dat zij Horizon Europa zal benutten 
om inzicht te verwerven en oplossingen te creëren voor de bestrijding van potentiële 
gendervooroordelen in KI; vraagt echter dat alle beschikbare middelen worden ingezet 
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om projecten te ondersteunen die meisjes en vrouwen aanmoedigen hun digitale 
vaardigheden te verbeteren en hen in contact brengt met STEM;

32. merkt op dat in tijden zoals die van de huidige coronaviruspandemie de rol van en de 
mogelijkheden voor telewerken en werken op afstand toenemen; verzoekt de 
Commissie de rol van telewerken en werken op afstand op te nemen in de strategie als 
belangrijke factor voor het bereiken van evenwicht tussen werk en privéleven;

33. wijst op de bewezen voordelen van moedermelk voor zuigelingen, waardoor het 
belangrijk is borstvoeding te promoten, met name voor vroeggeborenen, 
beleidsmaatregelen te steunen ter bevordering van de keuze voor moedermelk, zowel 
borstvoeding als gedoneerde moedermelk, voor vroeggeborenen en 
grensoverschrijdende melkbanken te bevorderen om ervoor te zorgen dat vrouwen in 
grensregio’s gebruik kunnen maken van deze faciliteit wanneer zij daar behoefte aan 
hebben;

34. dringt erop aan dat invaliditeit als aspect wordt opgenomen in alle algemene initiatieven 
voor gendergelijkheid die worden bevorderd binnen de Europese Unie; dringt erop aan 
dat slachtoffers van geweld met een handicap die onder bewind staan of die vallen 
onder een andere regeling inzake beperkte handelingsbekwaamheid, bescherming wordt 
gegarandeerd en dringt met het oog hierop aan op effectieve toegang tot de rechter voor 
deze groep, alsmede op opleiding en capaciteitsopbouw voor de medewerkers van de 
gespecialiseerde diensten die in het kader van de desbetreffende procedures optreden 
(zoals strafrechtprofessionals of gezondheidswerkers); dringt aan op de 
totstandbrenging van een toegankelijk onderwijssysteem zonder stereotypering, dat 
meisjes en vrouwen met een handicap in staat stelt hun studie- en werkdomein te kiezen 
op basis van hun wensen en talenten, ongehinderd door ontoegankelijkheid, 
vooroordelen of stereotypen; steunt de deelname van vrouwen met een handicap als 
rolmodellen voor verandering;

35. pleit, overeenkomstig artikel 8 VWEU, waarin gesteld wordt dat de Unie er bij elk 
optreden naar moet streven de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en het externe beleid van de EU, met bijzondere 
aandacht voor schadelijke praktijken en discriminerende wetgeving, en voor de 
bevordering via de externe betrekkingen van een gelijk genot voor vrouwen van het 
volledige spectrum van de mensenrechten; wijst in dit verband met name op het 
handelsbeleid, de ontwikkelingssamenwerking en het mensenrechtenbeleid van de EU; 
herinnert aan het belang van onderwijs voor de empowerment van vrouwen en meisjes, 
zowel in de EU als in partnerlanden; benadrukt dat onderwijs niet alleen een recht is, 
maar ook een cruciaal instrument ter bestrijding van vroegtijdige en gedwongen 
huwelijken en tienerzwangerschappen; benadrukt het feit dat het externe beleid van de 
EU er bij wijze van prioriteit toe moet bijdragen dat meisjes in de partnerlanden naar 
school blijven gaan en hun opleiding voortzetten;

36. veroordeelt de praktijk van draagmoederschap, die de waardigheid van vrouwen 
ondermijnt, aangezien hun lichaam en voortplantingsfunctie worden gebruikt als 
handelsartikel; is van mening dat de praktijk van draagmoederschap, die neerkomt op 
reproductieve uitbuiting en gebruik van het menselijk lichaam voor financiële of 
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andersoortige winst, met name als het gaat om kwetsbare vrouwen in 
ontwikkelingslanden, moet worden verboden en met spoed moet worden behandeld in 
de mensenrechteninstrumenten;

37. merkt op dat de Commissie de specifieke situatie moet aanpakken van de bescherming 
van vrouwen tegen geweld in migratie- en asielopvangcentra en pleit voor aangepaste 
infrastructuur voor vrouwen en meisjes en voor adequate opleiding voor het personeel 
in deze faciliteiten, indien nodig;

38. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

Or. en


