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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over gendermainstreaming in het Europees Parlement – jaarverslag 2020
(2021/2039 (INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2 en 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de 
artikelen 8, 10 en 19 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 Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) dat op 1 augustus 
2014 in werking is getreden,

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

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2003 over gendermainstreaming in het Europees 
Parlement1,

– gezien zijn resolutie van 18 januari 2007 over de geïntegreerde benadering van de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de werkzaamheden van de commissies2,

– gezien zijn resolutie van 22 april 2009 over de geïntegreerde benadering van 
gendergelijkheid in het kader van de werkzaamheden van de commissies en delegaties3,

– gezien zijn resolutie van 7 mei 2009 over gendermainstreaming in de externe 
betrekkingen van de EU en haar vredesopbouw/natievorming4,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2019 over gendermainstreaming in het Europees 
Parlement5,

– gezien zijn resolutie van 24 november 2016 over de toetreding van de EU tot het 
Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen6,

– 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 

1 PB C 61 E van 10.3.2004, blz. 384.
2 PB C 244 E van 18.10.2007, blz. 225.
3 PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 18.
4 PB C 212 E van 5.8.2010, blz. 32.
5 PB C 411 van 27.11.2020, blz. 13.
6 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 96.
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geweld7,

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2017 over de bestrijding van seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik in de EU8,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in 
het politieke leven in de EU9,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 over de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid10,

– gezien zijn resolutie van 17 december 2020 over de Raad “Gendergelijkheid”11,

– gezien zijn resolutie van 26 november 2020 over de stand van zaken met betrekking tot 
het Europees verkiezingsproces12,

– gezien het voorstel van de Commissie van 2 juli 2008 voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
(COM(2008)0426, de horizontale antidiscriminatierichtlijn),

– gezien het voorstel van de Commissie van 14 november 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 
samenhangende maatregelen (COM(2012)0614 – richtlijn vrouwelijke bestuurders),

– gezien het verslag van de Europese Ombudsman van 17 december 2018 over 
waardigheid op het werk in de instellingen en agentschappen van de EU,

– gezien de brochure over vrouwen in het Europees Parlement van 2021,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

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

A. overwegende dat gendermainstreaming een algemeen erkende strategie is om 
gendergelijkheid te waarborgen;

B. overwegende dat genderdiscriminatie vaak raakvlakken heeft met andere vormen van 
discriminatie;

7 PB C 232 van 16.6.2021, blz. 48.
8 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 192.
9 PB C 433 van 23.12.2019, blz. 31.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0025.
11 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0379.
12 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0327.
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C. overwegende dat gendermainstreamingsmaatregelen onder meer quota, maatregelen 
voor het evenwicht tussen werk en privéleven, beleid ter voorkoming van intimidatie en 
gendereffectbeoordelingen omvatten;

D. overwegende dat er bij de aanpak van seksuele intimidatie drie jaar sinds de opkomst 
van de #MeToo-beweging onvoldoende vooruitgang is geboekt;

E. overwegende dat genderbewust budgetteren erin bestaat inzicht te krijgen in de 
gevolgen van begrotings- en beleidsbeslissingen voor gendergelijkheid, en de publieke 
uitgaven en inkomsten dienovereenkomstig aan te passen;

Algemene opmerkingen

1. bevestigt opnieuw zijn krachtige inzet voor gendergelijkheid en steunt 
gendermainstreaming als een van zijn officiële beleidsbenaderingen om dit te 
verwezenlijken;

2. benadrukt dat bij maatregelen om gendergelijkheid te waarborgen een intersectionele 
benadering moet worden toegepast;

3. is ingenomen met het toenemend aantal vrouwen dat betrokken is bij de politiek, maar 
benadrukt dat het doel van genderpariteit nog lang niet bereikt is;

4. wijst als het gaat om gendermainstreaming binnen de EU-instellingen op het gebrek aan 
gegevens die meer omvatten dan louter het aantal vrouwen in verschillende functies;

5. is ingenomen met de goedkeuring van genderactieplannen door alle commissies van het 
Parlement; wijst echter op het gebrek aan toezicht op en uitvoering van deze plannen;

6. is ingenomen met de goedkeuring van een genderactieplan in juli 2020 en een 
routekaart voor de implementatie ervan in april 2021; betreurt echter dat de meeste van 
de daarin opgenomen maatregelen zijn geformuleerd in de vorm van beginselen zonder 
duidelijke doelstellingen en verplichtingen;

Instroom van leden/personeel in het Parlement

7. benadrukt dat bij de komende herziening van de EU-kieswet bindende quota moeten 
worden ingevoerd;

8. betreurt het gebrek aan genderbewuste aanwervingsprocedures in het Parlement;

Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de werkprocedures van het Parlement

9. pleit voor verbetering van het genderevenwicht in de leiderschapsposities binnen 
commissies, delegaties en fracties; is ingenomen met de wijziging van artikel 213, lid 1, 
van het Reglement van het Parlement, waarin wordt bepaald dat het bureau van elke 
commissie een genderevenwichtige samenstelling moet hebben;

10. pleit ervoor dat op alle niveaus van de werkzaamheden van de plenaire vergadering, de 
commissies en de delegaties een genderevenwicht wordt gewaarborgd, ook bij de 
benoeming van coördinatoren, rapporteurs en schaduwrapporteurs en bij de verdeling 
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van de spreektijd;

11. verzoekt de fracties interne regels vast te stellen om gendergelijkheid in hun interne 
functioneren te waarborgen;

12. wijst erop op dat, ondanks alle vooruitgang en geleverde inspanningen, 
gendergelijkheid op alle interne bestuursniveaus van het Parlement nog niet is bereikt; 
pleit ervoor dat vrouwen bij aanwerving voorrang krijgen wanneer zij 
ondervertegenwoordigd zijn en de respectieve verdiensten van de kandidaten gelijk zijn;

13. verzoekt om het verzamelen van gegevens over verticale en horizontale 
vertegenwoordiging van het personeel van de fracties, en van geanonimiseerde 
gegevens over de loonkloof met betrekking tot medewerkers van leden, 
fractiemedewerkers of personeel van de diensten van het Parlement om 
beloningstransparantie te kunnen waarborgen;

14. formuleert de volgende fundamentele eisen gericht op een verbetering van het beleid 
tegen intimidatie:

a. het openbaar maken van de externe controle van de adviescommissie voor de 
bestrijding van intimidatie, die zich bezighoudt met zaken waarbij leden 
betrokken zijn;

b. een externe evaluatie laten uitvoeren van de bestaande adviescommissie van het 
Parlement voor de bestrijding van intimidatie, die klachten over seksuele 
intimidatie onder personeel behandelt;

c. het wijzigen van de samenstelling van de organen die zijn opgericht ter bestrijding 
van intimidatie, door externe juridische, medische en therapeutische deskundigen 
binnen te halen;

d. training ter voorkoming van intimidatie verplicht maken voor leden door deze als 
voorwaarde te stellen voor de ondertekening van de code voor passend gedrag;

15. verbindt zich ertoe een goed evenwicht tussen werk en privéleven te garanderen voor 
leden, fractiepersoneel, geaccrediteerde parlementaire medewerkers en personeel van de 
diensten van het Parlement;

Prominente plaats voor het genderperspectief in parlementaire activiteiten

16. is ingenomen met het werk van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid, de 
Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit en het netwerk voor 
gendermainstreaming als aansturende krachten voor het waarborgen van 
gendermainstreaming in het Parlement;

17. pleit ervoor het netwerk voor gendermainstreaming te institutionaliseren door deze in 
het Reglement op te nemen;

18. zet zich in voor een nauwere samenwerking met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, om met regelmaat trainingen over gendermainstreaming te verzorgen 
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voor leden, fractiemedewerkers, medewerkers van leden en medewerkers van de 
commissiesecretariaten;

19. verbindt zich ertoe het Reglement te wijzigen om daarin een specifieke procedure voor 
amendementen met betrekking tot gendermainstreaming op te nemen;

20. dringt erop aan dat alle werkbezoeken van commissies en delegaties een 
genderevenwichtige samenstelling hebben en dat de gendergelijkheidsdimensie wordt 
onderzocht;

21. is ingenomen met de toezegging in de routekaart van het genderactieplan om ervoor te 
zorgen dat panels op conferenties een genderevenwichtige samenstelling hebben en dat 
de gendergelijkheidsdimensie van het betreffende onderwerp wordt onderzocht met 
behulp van deskundigen;

22. verzoekt de relevante organen specifieke richtsnoeren te ontwikkelen en vast te stellen 
voor de implementatie van gendermainstreaming en genderbewust budgetteren;

Wetgeving met een genderperspectief

23. verzoekt de Commissie voor elk wetgevingsvoorstel een gendereffectbeoordeling uit te 
voeren; verbindt zich ertoe voor elk initiatiefverslag van wetgevende aard een 
gendereffectbeoordeling uit te voeren;

24. betreurt het dat gendermainstreaming nog niet in de volledige EU-begroting is 
toegepast;

25. is ingenomen met het feit dat het verzachten van de sociale en economische gevolgen 
van de COVID-19-crisis, met name voor vrouwen, is opgenomen als algemene 
doelstelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit; verzoekt de Commissie deze 
bepaling nauwlettend in het oog te houden;

26. verzoekt de Commissie het institutionele kader ter ondersteuning van 
gendermainstreaming te versterken;

27. verzoekt de Commissie bij het verzamelen van gegevens deze systematisch naar gender 
uit te splitsen, en in evaluaties van en verslagen over EU-programma’s de 
genderdimensie aan bod te laten komen;

28. herhaalt zijn verzoeken om de ratificatie door de EU van het Verdrag van Istanbul, de 
horizontale antidiscriminatierichtlijn en de richtlijn vrouwelijke bestuurders te 
deblokkeren;

29. herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de Europese Raad om een Raadsformatie 
“Gendergelijkheid” op te richten;

30. dringt erop aan dat gendermainstreaming een plek krijgt in de Conferentie over de 
toekomst van Europa;

Gendergelijkheid in de symbolische functie van het Parlement
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31. dringt erop aan dat er concrete doelstellingen worden vastgesteld om te zorgen voor 
genderevenwicht bij de naamgeving van fysieke ruimten van het Europees Parlement;

32. verzoekt om een analyse van de spreiding en het ontwerp van de toiletten van het 
Parlement om na te gaan of het nodig is deze aan te passen aan de behoeften van alle 
genders;

33. vraagt om een herziening van zijn communicatiestrategie, met onder meer een 
herziening van de website van het Parlement zodat deze een specifiek onderdeel over 
gendergelijkheid bevat;

Slotopmerkingen

34. herhaalt zijn oproep om een audit uit te voeren om de huidige situatie op het gebied van 
gendergelijkheid en gendermainstreaming in kaart te brengen en aanbevelingen te doen;

35. dringt aan op de oprichting van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 
elke fractie en voorgezeten door de vaste rapporteurs van het Parlement voor 
gendermainstreaming, om sturing te geven aan de werkzaamheden op dit gebied;

°

° °

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


