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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
en de artikelen 6 en 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– 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 
en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad8,

– gezien het voorstel van de Commissie van 14 maart 2012 voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij 
niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 

1 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 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.
8 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.
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samenhangende maatregelen (de “richtlijn vrouwelijke bestuurders”) 
(COM(2012)0614),

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het “Verdrag van Istanbul”),

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad van 4 maart 2016 over de sluiting, door 
de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (COM(2016)0109),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 6 maart 2019, getiteld 
“Verslag 2019 inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de EU” 
(SWD(2019)0101),

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de toetreding van de EU tot het 
Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd 
geweld9,

– gezien de index voor gendergelijkheid van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) voor 2019, die op 15 oktober 2019 werd gepubliceerd,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU10,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2019 over gendergelijkheid en belastingbeleid in de 
EU11,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2018 over gendergelijkheid in de handelsverdragen 
van de EU12,

– gezien zijn resolutie van 3 oktober 2017 over de economische empowerment van 
vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU13,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2017 over de noodzaak van 
een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof14,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2017 over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 
Europese Unie 2014-201515,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2017 over de bevordering van gendergelijkheid in 

9 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0080.
10 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0111.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0014.
12 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 9.
13 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 6.
14 PB C 331 van 18.9.2018, blz. 60.
15 PB C 263 van 25.7.2018, blz. 49.
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de geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek16,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2018 over vrouwen, gendergelijkheid en 
klimaatrechtvaardigheid17,

– gezien zijn resolutie van 28 april 2016 over gendergelijkheid en het versterken van de 
positie van de vrouw in het digitale tijdperk18,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2015 over de EU-strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen na 201519,

– gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2019, getiteld “Gendergelijke 
economieën in de EU: volgende stappen”,

– gezien de Europese pijler voor sociale rechten, en met name de beginselen 2 en 9,

– gezien het EU-genderactieplan II (GAP II) en het gezamenlijk werkdocument met de 
titel “Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en 
vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020” 
(SWD(2015)0182),

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking (Beijing), alsook de in het 
kader van de VN-toppen Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 en Beijing+20 
goedgekeurde verklaringen,

– gezien de enquête van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), 
getiteld “Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête”, die in 2014 werd 
gepubliceerd,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2020, getiteld “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025” (COM(2020)0152),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid en de 
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie cultuur 
en onderwijs en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A9-0000/2020),

A. overwegende dat het recht op gelijke behandeling een in de Verdragen en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie erkend grondrecht is;

B. overwegende dat ongelijkheid wereldwijd in stand wordt gehouden door structuren en 
stereotypen; overwegende dat gendergelijkheid kan worden bevorderd door deze 
structuren en stereotypen te doorbreken; overwegende dat een sterke 

16 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 99.
17 PB C 458 van 19.12.2018, blz. 34.
18 PB C 66 van 21.2.2018, blz. 44.
19 PB C 407 van 4.11.2016, blz. 2.
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vrouwenrechtenbeweging nodig is om de democratische waarden, de grondrechten en, 
in het bijzonder, de vrouwenrechten te handhaven; overwegende dat bedreigingen voor 
de vrouwenrechten ook bedreigingen voor de democratie vormen;

C. overwegende dat de EU belangrijke wetgeving en kernstimulansen heeft vastgesteld om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; overwegende dat deze inspanningen in de 
afgelopen jaren echter zijn afgezwakt, terwijl bewegingen tegen beleid op het gebied 
van gendergelijkheid en vrouwenrechten juist meer aanhangers hebben gekregen; 
overwegende dat deze bewegingen trachten nationaal en Europees beleid te 
beïnvloeden;

D. overwegende dat alle vormen van geweld tegen vrouwen in strijd zijn met de 
mensenrechten en onder de grootste belemmeringen voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid vallen; overwegende dat een leven zonder geweld een voorwaarde is 
voor gelijkheid; overwegende dat ook in desinformatiecampagnes op het gebied van 
gendergelijkheid aandacht wordt besteed aan geweld tegen vrouwen, bijvoorbeeld in 
verband met het Verdrag van Istanbul;

E. overwegende dat stereotypen en de traditionele rollen van man en vrouw nog altijd van 
invloed zijn op de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in het huishouden, in het 
onderwijs, op de werkvloer en in de samenleving; overwegende dat onbetaalde 
zorgtaken, die vaak door vrouwen worden uitgevoerd, bijdragen aan de genderloon- en 
genderpensioenkloof; overwegende dat maatregelen ter bevordering van het evenwicht 
tussen werk en privéleven, waaronder de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk 
en privéleven, belangrijke eerste stappen vormen, maar met verdere maatregelen moeten 
worden aangevuld om ervoor te zorgen dat mannen vaker onbetaald werk doen en het 
model van gelijke verdieners en gelijke verzorgers te bevorderen;

F. overwegende dat het feit dat vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt geen garantie 
vormt voor hun betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen, wat de mogelijkheden van 
vrouwen om economische, politieke, maatschappelijke en culturele structuren te 
veranderen, beperkt;

G. overwegende dat vrouwen in Europa, en met name alleenstaande moeders, vrouwen met 
een handicap, oudere vrouwen, vrouwelijke migranten en vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, onevenredig zwaar worden getroffen door armoede;

H. overwegende dat de klimaatverandering andere gevolgen heeft voor vrouwen, die om 
verschillende redenen kwetsbaarder zijn, een hoger risico lopen en meer lasten hebben; 
overwegende dat gendergelijkheid en het betrekken van vrouwen bij 
besluitvormingsprocessen voorwaarden zijn voor duurzame ontwikkeling en efficiënt 
beheer van de klimaatproblematiek; overwegende dat alle klimaatactie een 
genderdimensie en een intersectioneel perspectief moet omvatten;

I. overwegende dat toegang tot op leeftijd afgestemde informatie en tot seksuele en 
relationele voorlichting, alsook tot seksuele- en reproductieve-gezondheidszorg, van 
essentieel belang is voor de verwezenlijking van gendergelijkheid;

J. overwegende dat uit de index voor gendergelijkheid voor 2019 blijkt dat in de digitale 
sector nog altijd sprake is hardnekkige ongelijkheden tussen mannen en vrouwen; 
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overwegende dat het van het allergrootste belang is om de digitale genderkloof te 
dichten en de digitale rechten van vrouwen te waarborgen, met het oog op de 
discriminatie die voortvloeit uit vertekende gegevenssets, modellen en algoritmen voor 
kunstmatige intelligentie; overwegende dat programmeurs van kunstmatige intelligentie 
zich bewust moeten zijn van deze onbewuste vooroordelen en stereotypen om de 
reproductie en versterking ervan te voorkomen; overwegende dat de transformatie en 
digitalisering van de arbeidsmarkt en de economie bestaande economische kloven 
kunnen vergroten en de segregatie op de arbeidsmarkt kunnen verergeren;

K. overwegende dat gendermainstreaming, genderbudgettering en gendereffectbeoordeling 
essentiële instrumenten zijn voor het verwezenlijken van gendergelijkheid op alle 
beleidsterreinen van de EU;

Algemene opmerkingen

1. is verheugd over de goedkeuring van de mededeling van de Commissie, getiteld “Een 
Unie van gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025”, die binnen de eerste 
honderd dagen van de nieuwe Commissie werd voorgelegd, waarmee een sterk signaal 
werd afgegeven wat betreft de politieke betrokkenheid bij Europees beleid op het 
gebied van gendergelijkheid en waarmee bovendien werd voorzien in een krachtig, 
duidelijk en ambitieus beleidskader voor de bestrijding van aanvallen op de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid; onderstreept het belang van de gekozen 
tweeledige aanpak, die bestaat uit gerichte maatregelen en de consequente toepassing 
van gendermainstreaming en intersectionaliteit als horizontale beginselen; is verheugd 
over de sterke samenhang tussen de werkgebieden en de uitbanning van stereotypen, 
gendervooroordelen en discriminatie;

2. is verheugd over de aankondiging van verschillende, aanvullende strategieën en pleit 
voor een strategisch kader voor de onderlinge koppeling daarvan, alsook voor de 
vaststelling van een intersectionele aanpak voor elk van deze strategieën;

3. betreurt het dat in de strategie nog altijd geen duidelijkheid wordt geboden met 
betrekking tot de tijdschema’s voor verscheidene, zeer welkome maatregelen; verzoekt 
de Commissie daarom concrete tijdschema’s en aanvullende, gerichte acties vast te 
stellen, evenals richtsnoeren voor de doeltreffende toepassing van de intersectionele 
aanpak;

Het uitbannen van geweld tegen vrouwen

4. staat achter het plan van de Commissie om te blijven aandringen op de ratificatie van 
het Verdrag van Istanbul in de hele EU; onderstreept in dit verband dat er specifieke 
maatregelen nodig zijn om de bestaande verschillen tussen de lidstaten aan de orde te 
stellen; wijst er evenwel op dat reeds verscheidene, tevergeefse pogingen zijn gedaan 
om halsstarrige lidstaten te overtuigen; is daarom zeer verheugd over het voornemen 
van de Commissie om in 2021 met maatregelen te komen voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het Verdrag van Istanbul, indien de volledige toetreding van de 
EU tegen die tijd nog steeds wordt geblokkeerd; pleit voor voorbereidende handelingen 
voor de invoering van aanvullende, juridisch bindende maatregelen om geweld tegen 
vrouwen uit te bannen; is zeer ingenomen met de geplande verruiming van de definities 
van vormen van bijzonder zware criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU, 
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maar pleit evenwel voor de opname daarin van alle vormen van gendergerelateerd 
geweld om proactief te werk te gaan en de basis te leggen voor een EU-richtlijn ter 
zake;

5. is verheugd over het plan om een aanvullende aanbeveling op te stellen over het 
voorkomen van schadelijke praktijken en een EU-netwerk op te zetten voor het 
voorkomen van zowel gendergerelateerd geweld als huiselijk geweld; vraagt dat de 
definities en doelstellingen van het Verdrag van Istanbul worden toegepast en dat 
vrouwenrechten- en maatschappelijke organisaties consistent bij het proces worden 
betrokken;

6. wijst nadrukkelijk op de reikwijdte en de gevolgen van geweld en intimidatie op de 
werkvloer; brengt in herinnering dat mantelzorgers, huishoudelijk personeel en 
werknemers in de landbouw in het bijzonder geen bescherming genieten en verzoekt de 
lidstaten daarom Verdrag nr. 190 en Verdrag nr. 189 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) ten uitvoer te leggen om de rechten van mensen, en met name 
die van vrouwen, die in de informele economie werken te bevorderen;

7. is ingenomen met de voorgestelde, specifieke maatregelen ter bestrijding van 
cybergeweld; pleit voor bindende wetgevingsmaatregelen ter bestrijding van deze vorm 
van geweld en ter ondersteuning van de lidstaten bij de ontwikkeling van 
opleidingsinstrumenten voor de politie, het gerechtelijk apparaat en de ICT-sector;

8. verzoekt de Commissie met klem de langverwachte EU-strategie voor de uitbanning 
van mensenhandel te presenteren en beklemtoont dat er een duidelijke genderdimensie 
nodig is, aangezien vrouwen en meisjes veruit het zwaarst worden getroffen en worden 
verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting; hamert erop dat het belangrijk is ook 
maatregelen en strategieën vast te stellen die gericht zijn op het verminderen van de 
vraag;

9. is verheugd over de aankondiging van een nieuwe enquête voor de hele EU over de 
wijdverbreidheid en dynamiek van geweld tegen vrouwen;

Vrouwen en de economie

10. staat achter de herziening van de Barcelona-doelstellingen; pleit voor financiële steun 
voor en uitwisseling van beste praktijken tussen lidstaten die de doelstellingen nog niet 
hebben verwezenlijkt; is voorts ingenomen met de opstelling van richtsnoeren voor de 
lidstaten over het aanpakken van financiële belemmeringen op het gebied van 
maatschappelijk, economisch en belastingbeleid;

11. is verheugd dat de Commissie heeft toegezegd voor het einde van 2020 met voorstellen 
te komen voor bindende maatregelen op het gebied van loontransparantie; wijst er 
evenwel op dat de kwestie van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid in 
verschillende beroepssectoren nog altijd aan de orde moet worden gesteld; beveelt ten 
zeerste aan om in de desbetreffende maatregelen het beginsel van gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid op te 
nemen, dat als volgt kan worden gedefinieerd: “arbeid wordt als gelijkwaardig 
beschouwd indien de verrichte taken vergelijkbaar zijn op basis van een vergelijking 
van twee groepen werknemers die niet willekeurig zijn samengesteld, met inachtneming 
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van factoren zoals de arbeidsomstandigheden, de door de werknemers gedragen 
verantwoordelijkheid en de lichamelijke of geestelijke vereisten van de arbeid”; wijst 
erop dat hiertoe genderneutrale beoordelingsinstrumenten en indelingscriteria moeten 
worden vastgesteld;

12. verzoekt de Commissie met klem zich in te spannen om ervoor te zorgen dat meer 
vrouwen economische besluitvormingsfuncties bekleden, door de economische en 
maatschappelijke voordelen daarvan onder de aandacht te brengen en beste praktijken 
uit te wisselen om de impasse met betrekking tot de richtlijn vrouwelijke bestuurders te 
doorbreken;

13. is ingenomen met de steun voor een evenwichtige genderverdeling in gekozen organen 
zoals het Europees Parlement en beklemtoont dat het Parlement in dit verband een 
voorbeeldfunctie moet vervullen;

Digitaal beleid voor gendergelijkheid

14. vindt het betreurenswaardig dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de ICT-sector 
en wijst erop dat dit tot de verergering en reproductie van stereotypen en 
gendervooroordelen kan leiden via de programmering van kunstmatige intelligentie en 
andere programma’s; pleit ervoor dat technologieën en kunstmatige intelligentie worden 
ingezet als instrumenten in de strijd om genderstereotypen uit te bannen en om meisjes 
en vrouwen te stimuleren opleidingen te volgen op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde (science, technology, engineering and 
mathematics – STEM), evenals op het gebied van ICT, en dit loopbaantraject door te 
zetten;

Gendermainstreaming in alle beleidsmaatregelen van de EU en financiering van beleid op 
het gebied van gendergelijkheid

15. wijst nogmaals op het belang van gendermainstreaming als systematische aanpak voor 
de verwezenlijking van gendergelijkheid; is daarom ingenomen met de oprichting, door 
de Commissie, van een nieuwe taskforce voor gelijkheid; onderstreept het belang van 
transparantie en de betrokkenheid van vrouwenrechten- en maatschappelijke 
organisaties; verzoekt de Commissie met klem bepalingen vast te stellen uit hoofde 
waarvan directoraten-generaal verplicht rekening moeten houden met de inbreng van de 
taskforce;

16. dringt erop aan dat gendermainstreaming wordt opgenomen in het milieu- en 
klimaatbeleid van de EU, waaronder de Green Deal, dat financiële en institutionele 
steun, genderexpertise en sterke beleidsmaatregelen ter bevordering van de gelijke 
deelname van vrouwen aan besluitvormingsorganen en aan nationaal en lokaal 
klimaatbeleid worden gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen en meisjes als 
katalysatoren van verandering wordt erkend en ondersteund;

17. merkt op dat belastingbeleid voor elk huishouden andere gevolgen heeft; beklemtoont 
dat individuele belastingheffing van cruciaal belang is voor de verwezenlijking van 
eerlijke belastingheffing voor vrouwen;

Het bestrijden van verzet tegen gendergelijkheid
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18. herhaalt dat er behoefte is aan regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten en de 
Commissie op het gebied van genderaspecten in de gezondheidszorg, met inbegrip van 
richtsnoeren voor alomvattende seksuele en relationele voorlichting, een genderbewuste 
respons op epidemieën, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; verzoekt 
de Commissie seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op te nemen in haar 
volgende EU-gezondheidsstrategie en de lidstaten te ondersteunen, opdat zij kunnen 
voorzien in hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot gezondheidsdiensten;

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten en -organisaties zowel in de EU als in de rest van de 
wereld worden ondersteund; pleit voor voortdurend toezicht op de stand van zaken met 
betrekking tot de vrouwenrechten en desinformatie over beleid op het gebied van 
gendergelijkheid in alle lidstaten, alsook voor een alarmsysteem om achteruitgang te 
kunnen signaleren; verzoekt de Commissie onderzoek naar de gevolgen van aanvallen 
op en desinformatiecampagnes over de vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te werken;

Gendergelijkheid via externe betrekkingen

20. pleit voor samenhang tussen en wederzijdse versterking van het interne en het externe 
beleid van de EU met betrekking tot de beginselen van gendermainstreaming en 
gendergelijkheid om genderstereotypen en -normen, alsook schadelijke praktijken en 
discriminerende wetgeving, via de externe betrekkingen van de EU te bestrijden;

21. is verheugd dat de Commissie heeft toegezegd ervoor te zullen zorgen dat in de 
gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili een specifiek hoofdstuk 
over handel en gendergelijkheid wordt opgenomen, en te zullen streven naar en steun te 
bieden voor de opname van dergelijke hoofdstukken in alle toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

°

° °

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

In het kader van het vijfentwintigjarige bestaan van het actieprogramma van Peking zullen dit 
jaar overal ter wereld diverse beoordelingen worden uitgevoerd om te bepalen hoeveel 
vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van gendergelijkheid. Uit deze beoordelingen 
zal eens te meer heel duidelijk blijken dat er op het gebied van echte gendergelijkheid, die 
zich uitstrekt tot alle facetten van het leven, maar moeizaam vooruitgang wordt geboekt en dat 
genderongelijkheden ondanks onze vele inspanningen hardnekkig in stand blijven.

Geweld tegen vrouwen en vrouwenmoorden zijn nog altijd een dagelijkse realiteit, van 
economische onafhankelijkheid voor vrouwen is vanwege de sterke segregatie in het 
onderwijs en op de arbeidsmarkt nog altijd niet te spreken, en de last van ongelijke beloning 
en onbetaalde zorgtaken rust voornamelijk op de schouders van vrouwen. Daarnaast worden 
vrouwen nog altijd uitgesloten van besluitvormingsfuncties. Politieke, economische en 
culturele functies die de gelegenheid bieden een verschil te maken en verandering te brengen 
in deze (structurele) ongelijkheden worden niet eerlijk onder de genders verdeeld.

De EU scoort in de door het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) opgestelde 
index voor gendergelijkheid gemiddeld 67,4 uit 100 punten en is daarmee, wat de 
verwezenlijking van volledige gelijkheid betreft, nog maar net over de helft, wat inhoudt dat 
de bovenstaande veronderstellingen gegrond zijn.

De verwezenlijking van gendergelijkheid is in het verleden belemmerd door de maatregelen 
die in het kader van de economische crisis zijn getroffen en de gevolgen daarvan, alsook door 
het gebrek aan politieke wil om hieraan ondanks de tegenslagen van de afgelopen tien jaar 
prioriteit toe te kennen. Dit uit zich vandaag de dag in moedwillige aanvallen en 
verzetsbewegingen in verschillende lidstaten, waarbij niet wordt gestreefd naar vooruitgang, 
maar juist naar de handhaving van de status quo. Dankzij de krachtige bewegingen van 
burgers in een aantal lidstaten kon de gevreesde achteruitgang (in ieder geval op papier) niet 
worden doorgezet en kon de pleitbezorgers voor volledige gelijkheid en aanvullende 
maatregelen niet het zwijgen worden opgelegd. Dit zou ook voor onze politieke wil moeten 
gelden. Genderongelijkheid en structurele discriminatie worden echter tot op de dag van 
vandaag versterkt door verschillende maatschappelijke problemen, zoals onlangs bij de 
uitbraak van COVID-19 is gebleken. Vrouwen houden de samenleving draaiende met hun 
werk in wezenlijke sectoren zoals de gezondheidszorg en de voedselvoorziening, maar de 
toegang die zij nodig hebben tot seksuele- en reproductieve-gezondheidsdiensten, alsook tot 
ondersteunende voorzieningen in geval van geweld, zoals hulplijnen en opvanghuizen, is in 
tijden van crisis doorgaans beperkt.

We moeten hier zo snel mogelijk een einde aan maken en een ambitieus, gemeenschappelijk 
kader voor de komende vijf jaar in het leven roepen om doeltreffende, samenhangende 
maatregelen vast te stellen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie tegen mannen en 
vrouwen. We moeten alles in het werk stellen om discriminatie op grond van afkomst, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap, geloof, klasse, nationaliteit en leeftijd uit te 
bannen. Dit vereist een intersectionele aanpak; niet alleen op het gebied van gendergelijkheid, 
maar op alle Europese beleidsterreinen.

De rapporteur is voorts van mening dat de economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de EU pas kunnen worden bereikt als volledige 
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gendergelijkheid is verwezenlijkt. Gelijkheid moet daarom worden gezien als een strategisch 
en universeel doel. Dit betekent dat de beginselen van gendermainstreaming, 
gendereffectbeoordeling en genderbudgettering uitgebreid in de werkzaamheden van de 
instellingen en lidstaten van de EU moeten worden opgenomen.

De Commissie heeft met haar voorstel voor een nieuwe EU-strategie voor gendergelijkheid, 
dat zij binnen de eerste honderd dagen van haar ambtstermijn heeft voorgelegd, een duidelijk 
politiek signaal afgegeven dat alle inspanningen om gendergelijkheid te verwezenlijken, 
moeten worden ondersteund. In het voorstel worden gemeenschappelijke doelstellingen 
geformuleerd, alsook de nodige maatregelen op het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid in de EU, om gendergerelateerd geweld en stereotypen uit te bannen, om 
gelijke deelname en kansen op de arbeidsmarkt, met inbegrip van loontransparantie, te 
waarborgen en gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid daarmee tot een realiteit 
te maken, en om eindelijk genderevenwicht te bereiken in besluitvormingsfuncties. In het 
voorstel wordt bovendien uitgegaan van het idee van gelijke verzorgers en gelijke verdieners, 
waarbij maatregelen worden voorgesteld die het voor mannen en vrouwen mogelijk moeten 
maken om een gelijk aandeel in betaald en onbetaald werk op zich te nemen.

De rapporteur is met name ingenomen met de toezegging om gendervooroordelen en 
stereotypen te bestrijden, die onder de voornaamste redenen voor discriminatie vallen, alsook 
met de doorlopende toepassing van een intersectionele aanpak, waarbij de inspanningen zijn 
gericht op mannen en vrouwen in al hun diversiteit. Deze aanpak is hard nodig om een 
verschil te maken voor alle mannen en vrouwen in de EU.

De strategie van de Commissie biedt ruimte voor doorlopende wijzigingen. Het Europees 
Parlement zal de deze daarom voortdurend in het oog houden en zal bovendien aanvullende 
acties en maatregelen voorstellen. Er zullen op dit verslag meerdere verslagen volgen waarin 
niet alleen de positieve, geplande maatregelen zullen worden uitgestippeld, maar ook de 
aanvullende doelstellingen, acties en maatregelen zullen worden onderstreept die nodig zijn 
om alomvattende, samenhangende beleidsvorming op EU-niveau tot stand te brengen, zodat 
het idee van een genderrechtvaardige EU en wereld eindelijk kan worden waargemaakt.


