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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
(2021/2020(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1949 inzake de afschaffing van 
mensenhandel en van de exploitatie van prostitutie van anderen,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking die op 15 september 1995 
tijdens de vierde wereldvrouwenconferentie werden aangenomen, en de latere 
documenten die werden aangenomen tijdens de bijzondere zittingen van de Verenigde 
Naties in Peking +5, +10, +15 en +20,

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

– gezien het Verdrag nr. 100 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende gelijke 
beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde,

– gezien het Verdrag nr. 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende gelijke 
kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders: arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid,

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

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 5 maart 2021 getiteld 
“2021 Report on equality between women and men in the EU” (SWD(2021)55),

– gezien de gendergelijkheidsindex 2019 en 2020 van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid,

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2017 over de noodzaak van een EU-strategie tot 
beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof,

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

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-
0000/2021),

A. overwegende dat gelijkheid van mannen en vrouwen in de EU nog niet is bereikt, dat de 
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vooruitgang de afgelopen jaren is vertraagd of gestagneerd en er in sommige regio’s en 
landen zelfs sprake is van achteruitgang; overwegende dat de strijd voor 
gendergelijkheid en voor de bescherming van vrouwenrechten een echt collectieve 
verantwoordelijkheid is;

B. overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar is toegenomen, maar dat 
er nog altijd sprake is van ongelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt;  
overwegende dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder groot is voor alleenstaande 
moeders, vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een handicap, vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren, vrouwelijke migranten en vluchtelingen, lbtiq+-vrouwen 
en jonge en oudere vrouwen;

C. overwegende dat de COVID-19-pandemie de bestaande ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in bijna alle aspecten van het leven heeft vergroot;

D. overwegende dat geweld tegen vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en verschillende 
gradaties en vormen kan aannemen, en dat een geweldloze samenleving moet worden 
erkend als absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

E. overwegende dat vrouwen in de EU zwaarder worden getroffen door armoede of sociale 
uitsluiting dan mannen, aangezien zij structureel worden benadeeld door structurele en 
culturele factoren;

F. overwegende dat mannen in de EU gemiddeld 16 % meer verdienen dan vrouwen, maar 
dat dit percentage verschilt tussen de lidstaten; overwegende dat deze genderloonkloof 
onder meer leidt tot ongelijke pensioeninkomens, waarbij die van mannen 37 % hoger 
liggen dan die van vrouwen, met als gevolg dat oudere vrouwen een hoger risico lopen 
op armoede en sociale uitsluiting; overwegende dat het recht op gelijk loon voor gelijk 
werk niet altijd gewaarborgd is en dat dit een van de grootste uitdagingen blijft in de 
strijd tegen loondiscriminatie;

G. overwegende dat onbetaalde zorg en huishoudelijk werk veelal de verantwoordelijkheid 
zijn van vrouwen, die als voornaamste zorgverlener binnen het gezin een onevenredig 
zware last dragen;

H. overwegende dat het door de EU opgelegde neoliberale beleid op lange termijn 
bijdraagt tot de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, met toenemende werkloosheid, 
deregulering van de arbeidsmarkt, ontregeling van de werktijden, groeiende 
onzekerheid en lage lonen, waardoor vooral vrouwen worden getroffen, terwijl de 
bezuinigingen op overheidsdiensten, met name op de zorg, het onderwijs en sociale 
voorzieningen, de talrijke vormen van discriminatie en ongelijkheid waarmee vrouwen 
te kampen hebben alleen maar erger maken;

Gelijkheid op de werkplek

1. benadrukt dat het recht op werk een essentiële voorwaarde is voor de verwezenlijking 
van gelijke rechten en voor de economische onafhankelijkheid en de beroepsmatige 
ontplooiing van vrouwen, en dringt daarom aan op de uitbanning van onzeker werk 
door toepassing van het beginsel dat een vaste arbeidsplaats een echte 
arbeidsverhouding moet zijn en door erkenning van het belang en de waarde van banen 
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met rechten;

2. verzoekt de lidstaten om praktische maatregelen te nemen om de gelijke toegang van 
vrouwen tot werk met rechten en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt aan op de 
bevordering van collectieve onderhandelingen als doorslaggevende factor voor het 
terugdraaien en wegnemen van ongelijkheden en het aanpakken van de discriminatie 
van vrouwen, en herhaalt dat het beginsel van gelijke beloning voor gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet zijn;

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige maatregelen, met name sanctiemaatregelen, te 
nemen tegen bedrijven die zich niet houden aan de arbeidswetgeving en mannen en 
vrouwen ongelijk behandelen;

4. verzoekt de EU en de lidstaten om meer bescherming te bieden aan moeders en vaders, 
onder meer door de verlofperioden te verlengen, rekening houdend met de aanbeveling 
van de Wereldgezondheidsorganisatie om kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun kinderen borstvoeding kunnen geven tot zij 
ten minste twee jaar oud zijn, alsook om vaststelling van praktische maatregelen om die 
maatregelen te waarborgen, naast investeringen in een openbaar netwerk van gratis 
kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen;

5. dringt aan op de verhoging van de status van arbeid en werknemers en van de lonen, de 
doeltreffende bestrijding van werkloosheid en de bevordering van volledige 
werkgelegenheid; dringt aan op het scheppen en bevorderen van banen met rechten, de 
verdediging van collectieve onderhandelingen, stimulering van de werkgelegenheid in 
de overheidssector en de uitbanning van onzekere dienstverbanden; pleit eveneens voor 
werktijdverkorting met behoud van salaris;

De uitbanning van geweld tegen vrouwen

6. benadrukt dat de exploitatie van vrouwen op de werkplek en de ongelijkheid, 
discriminatie en het geweld waar zij mee te maken hebben dringend moeten worden 
aangepakt;

7. dringt aan op de fatsoenlijke bescherming van vrouwen die het slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld, door de beschikbare overheidsmiddelen uit te breiden en doeltreffende 
maatregelen te nemen;

8. beschouwt prostitutie als een ernstige vorm van geweld en uitbuiting die vooral 
vrouwen en kinderen treft; overwegende dat de onderliggende oorzaken van prostitutie 
niet los kunnen worden gezien van de sociaal-economische omstandigheden, met name 
werkloosheid, financiële nood en armoede; onderstreept dat de lidstaten meer 
financiering beschikbaar moeten stellen voor sociale bijstand en sociale diensten voor 
slachtoffers van mensenhandel of seksuele uitbuiting;

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die rechten, vrijheden en waarborgen 
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ondermijnen en alle vormen van discriminatie, ook op grond van seksuele geaardheid;

10. benadrukt dat in gelijkheidsstrategieën elke vorm van geweld tegen vrouwen moet 
worden aangepakt, ook de verslechtering en de schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen;

Gezondheid, onderwijs, inclusie en armoede

11. onderstreept dat gezondheidsrechten, en met name rechten betreffende de seksuele en 
reproductieve gezondheid, grondrechten van vrouwen zijn, die versterkt moeten worden 
en op geen enkele wijze mogen worden ingeperkt of geschrapt;

12. benadrukt dat de lidstaten een volksgezondheidsbeleid moeten voeren waarin de nadruk 
ligt op gezondheidsbevordering en ziektepreventie, met de garantie van gratis universele 
en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, en waarin de benodigde middelen 
worden veiliggesteld om de voornaamste volksgezondheidsproblemen te bestrijden;

13. benadrukt dat er een openbaar netwerk moet worden opgezet van kinderdagverblijven 
en voorschoolse educatie; onderstreept dat het een brede maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is om een universele openbare dienst te creëren die daadwerkelijk 
toegankelijk is voor alle kinderen en gezinnen die daarvan gebruik wensen te maken;

14. verzoekt de lidstaten met klem specifieke maatregelen te nemen om het gevaar van 
armoede op latere leeftijd en na pensionering tegen te gaan door de pensioenen te 
verhogen en de sociale uitkeringen een impuls te geven;

Gelijkheid in het dagelijks leven

15. erkent dat het van essentieel belang is een brede reeks doeltreffende economische en 
sociale maatregelen in te voeren om discriminerende houdingen en praktijken tegen te 
gaan en om vrouwen in staat te stellen hun politieke en burgerrechten op voet van 
gelijkheid uit te oefenen;

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

Vrouwen worden nog altijd het zwaarst getroffen door bestaande ongelijkheden als 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen, armoede en onzekere dienstverbanden. Hun 
rechten, en met name het recht op een waardig leven, zijn echter grondrechten die bevorderd 
moeten worden door het overheidsbeleid.

Vrouwen streven naar de uitoefening van hun rechten en participatie op voet van gelijkheid, 
maar deze legitieme aspiraties zijn nog geen werkelijkheid. Voor veruit de meeste vrouwen 
geldt dat hun carrièrestatus en loonrechten niet worden erkend en dat zij worden benadeeld of 
gediscrimineerd vanwege het feit dat zij moeder zijn. Dit is een onrechtvaardige en 
onaanvaardbare situatie. Het is van essentieel belang gelijkheid te verankeren in de wetgeving 
om lacunes te dichten en discriminatie tegen te gaan en om vrouwen verder op weg te helpen 
bij de uitoefening van hun rechten in het dagelijks leven. 

Gelijkheidsmaatregelen mogen niet langer misbruikt worden om verdere uitbuiting in de hand 
te werken. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de toegezegde oplossingen voor de combinatie 
van werk en gezin, die in de praktijk gericht waren op het aanpassen van de arbeidswetgeving.

Genderongelijkheid op de werkvloer en in het dagelijks leven kan niet los worden gezien van 
het door de EU opgelegde neoliberale beleid, dat heeft bijgedragen tot toenemende 
werkloosheid, deregulering van de arbeidsmarkt, ontregeling van de werktijden, groeiende 
onzekerheid en meer lage lonen, waardoor vooral vrouwen worden getroffen, terwijl de 
bezuinigingen op overheidsdiensten, met name op de zorg, het onderwijs en sociale 
voorzieningen, de talrijke vormen van discriminatie en ongelijkheid waarmee vrouwen te 
kampen hebben alleen maar erger maken.

Maatregelen ter bevordering van gelijkheid moeten worden uitgestippeld door de lidstaten en 
oplossingen omvatten voor de handhaving van vrouwenrechten. Het werkgelegenheidsbeleid 
moet concrete maatregelen omvatten die een einde maken aan discriminatie op het gebied van 
de toegang tot arbeid en bijdragen tot banen met rechten, collectieve onderhandelingen, een 
algemene verhoging van lonen en pensioenen en betere levensomstandigheden. Er moeten 
hernieuwde inspanningen worden geleverd op het gebied van bewustmaking en controle op de 
arbeidsplek om betere arbeidsomstandigheden voor vrouwen te garanderen, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de werktijden, de naleving van de rechten op het gebied van het moeder- en 
vaderschap, en de combinatie van werk, gezinsleven en privéleven. Volledig betaald 
moederschaps- en ouderverlof moeten op grotere schaal beschikbaar worden, en het is zaak 
maatregelen die deze rechten op losse schroeven zetten, tegen te gaan.


