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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verwezenlijken van economische onafhankelijkheid van vrouwen via 
ondernemerschap en zelfstandige arbeid
(2021/2080(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

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

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een kmo-strategie 
voor een duurzaam en digitaal Europa” (COM(2020)0103),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juli 2020 getiteld “Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht” (COM(2020)0274),

– gezien de studie van het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en 
Technologie van de Commissie van 2020 getiteld “Women in the Digital Age”,

– gezien zijn resolutie van 28 april 2016 over gendergelijkheid en het versterken van de 
positie van de vrouw in het digitale tijdperk1,

– gezien zijn resolutie van 3 oktober 2017 over de economische empowerment van 
vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU2,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2018 over het versterken van de positie van vrouwen 
en meisjes via de digitale sector3,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 getiteld “De digitale kloof tussen vrouwen en 
mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie”4,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 over het genderperspectief in de COVID-19-
crisis en de periode na de crisis5,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 over de EU-strategie inzake gendergelijkheid6,

1 PB C 66 van 21.2.2018, blz. 44.
2 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 6.
3 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 28.
4 PB C 456 van 10.11.2021, blz. 232.
5 PB C 456 van 10.11.2021, blz. 191.
6 PB C 456 van 10.11.2021, blz. 208.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.456.01.0232.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.456.01.0191.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.456.01.0208.01.ENG
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– gezien zijn resolutie van 10 juni 2021 over de bevordering van gendergelijkheid in 
onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM)7,

– gezien het scorebord “Women in Digital”,

– gezien de studie over vrouwelijk ondernemerschap en werken als zelfstandige, met 
inbegrip van aspecten van gendergerelateerd maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
die de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken 
van zijn directoraat-generaal Intern Beleid in mei 2020 heeft gepubliceerd,

– gezien de studie getiteld “Funding women entrepreneurs – How to empower growth”, 
die Innovation Finance Advisory van de Europese Investeringsbank in juni 2020 heeft 
gepubliceerd,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

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

A. overwegende dat vrouwelijke ondernemers en zelfstandigen een onderbenutte bron van 
economische groei en werkgelegenheid vormen; overwegende dat de ondersteuning van 
deze groep het concurrentievermogen van de EU kan versterken;

B. overwegende dat de relatieve schaarste aan vrouwelijke ondernemers moet worden 
beschouwd als een onbenutte bron voor innovatie en ontwikkeling, met name in de 
context van de groene en de digitale transformatie van Europa en het economisch 
herstel na de COVID-19-crisis; overwegende dat de Europese economie een bbp-groei 
met 16 miljard EUR zou kunnen optekenen door meer vrouwen aan te moedigen zich op 
de digitale arbeidsmarkt te begeven;

C. overwegende dat slechts 34,4 % van de zelfstandigen in de EU en 30 % van de 
ondernemers die een start-up oprichten vrouw is;

D. overwegende dat vrouwen bij ondernemerschap meer moeilijkheden ondervinden dan 
mannen; overwegende dat deze belemmeringen onder meer bestaan uit een gebrek aan 
specifieke opleiding, een lager niveau aan zelfvertrouwen, minder toegang tot sociale en 
zakelijke netwerken en moeilijkheden bij het combineren van werk en gezin;

E. overwegende dat het bevorderen van vrouwelijke ondernemers als rolmodel nuttig kan 
zijn om vrouwen te doen nadenken over een loopbaan als ondernemer;

F. overwegende dat uit statistieken blijkt dat vrouwelijke ondernemers meer dan mannen 
moeite hebben om financiering aan te trekken; overwegende dat nog steeds zeer weinig 
wordt geïnvesteerd in door vrouwen geleide bedrijven; overwegende dat in 2018 93 % 
van al het in Europese technologie geïnvesteerde kapitaal naar starterteams ging die 
enkel uit mannen bestonden8;

7 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0296.
8 Skonieczna, A. en Castellano, L., “Gender Smart Financing. Investing In and With Women: Opportunities for 
Europe”, European Economy Discussion Papers, nr. 129, juli 2020, Bureau voor publicaties van de Europese 
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G. overwegende dat uit gegevens blijkt dat vrouwelijke ondernemers meer inkomsten 
genereren, hoewel zij minder financiële steun ontvangen;

H. overwegende dat slechts 10 % van de business angels in Europa vrouwen zijn9 en dat 
slechts 10 % van alle leidinggevende functies in private-equity- en 
durfkapitaalondernemingen wereldwijd10 door vrouwen wordt bekleed; overwegende 
dat uit verschillende studies blijkt dat beleggingsbeheerders doorgaans kapitaal 
verstrekken aan personen die vergelijkbaar zijn met henzelf; overwegende dat de 
ontwikkeling van het ecosysteem essentieel is om de financieringsvoorwaarden voor 
door vrouwen geleide bedrijven duurzaam te verbeteren en een betrouwbaar netwerk 
van vrouwelijke investeerders tot stand te brengen;

I. overwegende dat zes lidstaten elf particuliere fondsen in het leven hebben geroepen om 
de financieringskloof voor vrouwelijke ondernemers te dichten en dat deze fondsen bij 
hun investeringscriteria rekening houden met genderoverwegingen; overwegende dat 
sommige van deze fondsen nationale of EU-steun hebben ontvangen, waaruit blijkt dat 
overheidsbeleid een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van ondernemerschap11;

J. overwegende dat het geen sinecure is het ondernemerschap in de EU doeltreffend te 
meten;

K. overwegende dat in 2018 59 % van de wetenschappers en ingenieurs in de EU man was 
en slechts 41 % vrouw, wat neerkomt op een kloof van 18 %12;

Ondernemerschapsprogramma’s, onderwijs en competentieontwikkeling 

1. is ingenomen met initiatieven van de Commissie zoals Women TechEU, het programma 
van de Europese Innovatieraad voor leiderschap van vrouwen en de oprichting van 
verschillende Europese netwerken voor vrouwelijke ondernemers; dringt er bij de 
Commissie op aan dergelijke initiatieven actiever te bevorderen, door zich op het 
groeipotentieel van de EU te richten, en de prestaties van vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen;

2. verzoekt de Commissie in haar initiatieven publiek-private partnerschappen op te nemen 
omdat particuliere ondernemingen een waardevolle rol als adviseurs kunnen spelen en 
vrouwelijke ondernemers relevante en gespecialiseerde vaardigheden kunnen aanreiken;

3. benadrukt dat het noodzakelijk en belangrijk is vrouwelijke ondernemers als rolmodel te 
erkennen en te bevorderen; neemt in dit verband kennis van het Europees 
ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk ondernemerschap, dat vrouwen aanmoedigt om 
na te denken over een loopbaan als ondernemer;

4. is verheugd over publieke en particuliere programma’s voor vrouwelijk 

Unie, Luxemburg.
9 EBAN, Statistics Compendium – European Early Stage Market Statistics, EBAN, Brussel, 2019.
10 International Finance Corporation, Moving Towards Gender Balance in Private Equity and Venture Capital, 
International Finance Corporation, Washington DC, 2019.
11 Eurofound, Female entrepreneurship: Public and private funding, Bureau voor publicaties van de Europese 
Unie, Luxemburg, 2019.
12 Eurostat, “Women in science and technology”, Products Eurostat News, 2 oktober 2020.
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ondernemerschap in de lidstaten die elementen van netwerkvorming, mentorschap en 
opleiding omvatten om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen en te adviseren; merkt 
op dat openbaar beschikbare verslagen en getuigenissen in zeven lidstaten wijzen op het 
positieve effect van deze programma’s; dringt er bij de Commissie op aan gegevens van 
alle lidstaten te verzamelen en de impact van programma’s voor vrouwelijk 
ondernemerschap te analyseren; verzoekt de Commissie goede praktijken uit te wisselen 
om het aandeel vrouwelijke ondernemers en zelfstandigen in de lidstaten te doen 
toenemen en te vergroten;

5. verzoekt de Commissie actuele en vergelijkbare statistieken beschikbaar te stellen om 
het economische belang van ondernemers en zelfstandigen, en van de verschillende 
categorieën van ondernemers en zelfstandigen, uitgesplitst naar bedrijfstak en geslacht, 
te kunnen analyseren en het aandeel vrouwelijke ondernemers en zelfstandigen te 
kunnen vaststellen;

6. dringt in het bijzonder aan op meer op vrouwen gerichte bevordering van STEM-
vakken, digitaal onderwijs en financiële geletterdheid om heersende stereotypen te 
bestrijden en ervoor te zorgen dat meer vrouwen actief worden in deze sectoren en 
bijdragen aan de ontwikkeling ervan; benadrukt dat het belangrijk is onderwijs en 
carrières in de financiële sector onder vrouwen te bevorderen om de ontwikkeling van 
een betrouwbaar netwerk van vrouwelijke investeerders te ondersteunen;

Toegang tot kapitaal

7. benadrukt dat vrouwelijk (zelfstandig) ondernemerschap moet worden erkend als 
potentieel winstgevende investeringsmogelijkheid en als potentiële bron van 
economische groei en werkgelegenheid;

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie de toegang tot financiering voor vrouwelijke 
ondernemers en zelfstandigen te vergemakkelijken; dringt er bij de Commissie op aan 
een Europees netwerk van genderbewuste investeerders op te richten; is van mening dat 
een dergelijk netwerk door vrouwen geleide bedrijven relevante connecties, 
netwerkkansen en financieringsmogelijkheden kan verschaffen;

9. is ingenomen met de inspanningen van de specifieke particuliere beleggingsfondsen die 
gendercriteria opnemen in hun investeringsbeoordelingen om de onderfinanciering van 
door vrouwen geleide ondernemingen aan te pakken; verzoekt de Commissie mede-
investeringsprogramma’s met op vrouwen gerichte durfkapitaalfondsen en business 
angels alsook mentorschapprogramma’s voor vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen; is van mening dat dit een krachtige maatregel zou zijn om het ecosysteem 
van onderaf tot wasdom te brengen;

10. is ingenomen met publieke en particuliere fondsen die diversiteitsbeleid ten uitvoer 
leggen; wijst in dit verband op het initiatief tot het aangaan van 
diversiteitsverbintenissen, ’s werelds eerste initiatief waarbij particuliere fondsen zich 
ertoe verbonden hebben de vertegenwoordiging op het gebied van gender te meten en te 
volgen en jaarlijks en in het openbaar verslag uit te brengen over hun bevindingen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten in de hele Unie systematisch naar gender 
uitgesplitste gegevens te volgen en te monitoren om te zorgen voor hoogwaardige 
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gegevens over Europese en nationale financieringsprogramma’s; benadrukt dat dit als 
basis zou kunnen dienen voor weloverwogener beleidsbeslissingen in de toekomst;

Beter kader voor vrouwelijke ondernemers

12. benadrukt dat het zaak is administratieve belemmeringen voor het starten van een 
bedrijf weg te nemen om ondernemerschap of zelfstandige arbeid voor vrouwen 
aantrekkelijker te maken; verzoekt de lidstaten te overwegen gestandaardiseerde 
administratieve pakketten voor ondernemers te ontwikkelen die zij moeten volgen 
wanneer zij hun bedrijf beginnen op te starten; is van mening dat dit de administratieve 
lasten zal verlichten in de contacten met lokale overheden zoals belastingdiensten, 
gemeenten enz.;

13. benadrukt het belang van een evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwelijke 
ondernemers en zelfstandigen; verzoekt de lidstaten sociale kaders zoals flexibele 
kinderopvang te ondersteunen, die essentieel zijn om meer vrouwen de stap naar 
ondernemerschap te doen zetten; is ingenomen met de maatregelen die de lidstaten op 
dit gebied reeds hebben genomen; erkent de verschillen tussen de lidstaten op het 
gebied van sociaal beleid en beseft dat het subsidiariteitsbeginsel in acht moet worden 
genomen;

°

° °

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

In de mededeling van de Commissie “Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” staat te lezen “Vrouwen en mannen moeten in al hun diversiteit 
gelijke kansen krijgen om te slagen en economisch onafhankelijk te zijn, een gelijke beloning 
voor gelijkwaardige arbeid krijgen, gelijke toegang hebben tot financiering en een eerlijk 
pensioen ontvangen.”.

Het waarborgen van deze gelijke kansen voor vrouwen en mannen zou het pad kunnen 
effenen om het potentieel en het talent van alle EU-burgers ten volle te benutten. Dat zou op 
zijn beurt een aanzienlijke bijdrage aan het herstel van de Europese economie, het scheppen 
van banen en groei kunnen leveren en het concurrentievermogen van de EU kunnen 
versterken.

Ondernemerschap en zelfstandige arbeid spelen een belangrijke rol bij het scheppen van 
banen, innovatie en groei om het concurrentievermogen van de EU te versterken. Jammer 
genoeg zijn vrouwen nog steeds aanzienlijk ondervertegenwoordigd als ondernemers. 
Vrouwen maken 52 % van de totale Europese bevolking uit, maar slechts 34,4 % van de 
zelfstandigen in de EU en 30 % van de startende ondernemers. Vrouwelijk ondernemerschap 
neemt verschillende vormen aan in een breed scala van sectoren en is een belangrijke factor 
voor de huidige economieën, met name via kmo’s in de Europese Unie.

Bovendien hebben vrouwelijke ondernemers meer moeite dan mannen om financiering aan te 
trekken. Er wordt nog steeds zeer weinig geïnvesteerd in door vrouwen geleide bedrijven. Het 
grootste deel van alle kapitaalinvesteringen in Europa vloeit naar starterteams die enkel uit 
mannen bestaan. Daarenboven zijn de overgrote meerderheid van de investeerders mannen 
die doorgaans investeren in ondernemingen die worden geleid door uitsluitend mannelijke 
starterteams.

Bovendien kunnen veel factoren, waaronder stereotypering en gezinstaken, ondernemerschap 
voor vrouwen minder aantrekkelijk maken dan voor mannen. Het lijdt echter geen twijfel dat 
ondernemerschap een kans biedt om de rol van vrouwen als bedrijfsleider te versterken en 
culturele en maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Het ondernemerspotentieel 
van vrouwen is een ondergewaardeerde bron van economische groei en banen die verder moet 
worden ontwikkeld. Vrouwen ontbreken in opkomende en goed betaalde sectoren en zijn 
ondervertegenwoordigd in de besluitvorming.

Er gaapt duidelijk een kloof en het is zaak de positie van vrouwelijke ondernemers en 
investeerders te versterken. De economische empowerment van vrouwen is economisch, 
zakelijk en ethisch zinvol. Dit moet dan ook worden aangepakt, aangezien het van cruciaal 
belang is om nieuwe banen te scheppen, de economie en het Europese herstel te stimuleren en 
het concurrentievermogen van de EU te versterken.


