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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de geïntegreerde benadering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de 
werkzaamheden van de commissies
(2005/2149(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het EG-verdrag, in het bijzonder artikel 2, artikel 3, lid 2, artikel 13 en artikel 141, 
lid 4,

– gelet op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, het Europees Sociaal Handvest en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

– gezien de werkzaamheden van het Directoraat mensenrechten van de Raad van Europa, en 
in het bijzonder de Stuurgroep voor Gelijkheid tussen Vrouw en Man van de Raad van 
Europa,

– onder verwijzing naar haar resolutie van 13 maart 2003 over de geïntegreerde benadering
van de gelijkheid van vrouwen en mannen ("gender mainstreaming") in het Europees 
Parlement1,

– gezien het werkdocument van de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid over 
de geïntegreerde benadering van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de
werkzaamheden van de commissies, opgesteld naar aanleiding van de antwoorden op een 
vragenlijst voorgelegd aan de voorzitters en ondervoorzitters die belast zijn met de 
geïntegreerde benadering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en die zijn benoemd 
door de tweeëntwintig parlementaire commissies,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het rapport van de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2006),

A. overwegende dat een meerderheid van de commissies altijd of soms de geïntegreerde 
benadering van gelijkheid van vrouwen en mannen belangrijk vindt, terwijl een minderheid 
van de commissies zich er zelden of nooit voor interesseert,

B. overwegende de sinds 2005 ingezette dynamiek onder verantwoordelijkheid van haar 
commissie FEMM en de werkzaamheden van de Groep op hoog niveau inzake 
gendergelijkheid,

C. overwegende dat een voorzitter (-ster) of een ondervoorzitter (-ster) die, in de 
werkzaamheden van de respectievelijke parlementaire commissie, belast is met de 
tenuitvoerlegging van de geïntegreerde benadering van de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, actief heeft deelgenomen aan elke vergadering van de commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid,

  
1 PB C 61 E van 10.3.2004, blz. 384.
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D. overwegende de constante progressie van het percentage vrouwelijke leden van het 
Europees Parlement, van 17,5% in 1979 tot 30,33% in 2004,

E. overwegende dat op bestuurlijk niveau binnen het Europees Parlement vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn op verantwoordelijke functies in de politieke 
besluitvormingsorganen,

F. overwegende dat, hoewel de meerderheid van de commissies voorstander is van integratie 
van vraagstukken betreffende gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de meeste commissies 
hun toekomstige politieke prioriteiten hebben vastgesteld zonder hierin geen enkele strategie 
met betrekking tot genderstreaming te hebben opgenomen,  

G. overwegende dat tot op heden geen enkele commissie concrete doelstellingen heeft 
geformuleerd voor de ontwikkeling van een dergelijke strategie,

H. overwegende dat de helft van de commissies van mening is dat hun deskundigheid op dit 
gebied wordt ontwikkeld en dat een zelfde hoeveelheid commissies zich bijzonder 
interesseert voor scholing met betrekking tot de geïntegreerde benadering van de gelijkheid 
van mannen en vrouwen binnen hun secretariaat, 

I. overwegende dat de politieke en bestuurlijke samenwerking van de parlementaire 
commissies met de commissie rechten van de vrouw varieert van regelmatig tot sporadisch,

J. overwegende dat, op grond van het Reglement, artikel 46, lid 6, een meerderheid van de 
commissies geregeld advies inwint bij de rapporteurs van de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid en deze uitnodigt voor deelname aan de vergadering van de ten 
principale bevoegde commissie wanneer het betreffende rapport wordt behandeld,

K. overwegende dat, ten einde de communautaire regelgeving te vereenvoudigen en te 
verbeteren de meerderheid van de commissies voorstander is van integratie van 
vraagstukken betreffende gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de helft hiervan reeds 
gebruik heeft gemaakt van het advies van deskundigen met betrekking tot de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen,

Evaluatie van de geïntegreerde benadering van de gelijkheid van vrouwen en mannen

1. onderstreept dat de eis inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen dient te worden vertaald 
in een praktische benadering waarin man en vrouw gelijk worden behandeld;  

2. brengt dank aan de Oostenrijke en Finse voorzitter die bij de Raad van Ministers hebben 
aangedrongen op de belangrijke taak die is weggelegd voor ieder persoon inzake de 
tenuitvoerlegging van de geïntegreerde benadering van de gelijkheid van mannen en 
vrouwen;

3. verbindt zich tot het aannemen en toepassen van een strategie voor een geïntegreerde 
benadering van de gelijkheid van vrouwen en mannen binnen de communautaire 
beleidsterreinen en belast haar bevoegde commissie zorg te dragen voor de uitvoering ervan 
tot uiterlijk het einde van de lopende ambtstermijn;

4. roept de Groep van hoog niveau inzake gendergelijkheid van het Bureau op om dit proces 
als geheel te bevorderen, zich daarbij baserend op de informatie die geregeld wordt verstrekt 
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door de commissies en door de voorzitster van de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid;

5. dringt aan op de belangrijke rol die de politieke partijen vervullen bij de bevordering van 
deelname door vrouwen aan het openbare leven middels toepassing van de geïntegreerde 
benadering van de gelijkheid en deze verder te ontwikkelen in hun programma's en 
activiteiten;

6. feliciteert de parlementaire commissies die de geïntegreerde benadering van de gelijkheid 
hebben toegepast in hun werkzaamheden en roept de overige commissies op hetzelfde te 
doen;

7. bedankt de secretaris-generaal voor zijn bijdrage aan de bevordering van scholing voor 
ambtenaren op het gebied van de geïntegreerde benadering van de gelijkheid;

8. feliciteert de directeur-generaal Intern beleid, belast met de organisatie van de parlementaire 
commissies, met het hoogste aantal vrouwelijke administrateurs;

9. verzoekt elk secretariaat van de commissies van de directies van de DG intern en extern 
beleid een ambtenaar te benoemen die speciaal geschoold is op de geïntegreerde benadering 
van gelijkheid en moedigt de vorming van een netwerk van dergelijke ambtenaren aan. Dit 
netwerk zal worden gecoördineerd door de commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid teneinde beste praktijken op regelmatige basis uit te kunnen wisselen;

10. betreurt dat het statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen niet voorziet in 
voldoende maatregelen die ambtenaren in staat stellen een echte keuze te maken teneinde 
gezins- en beroepsleven te combineren; 

Toekomst van de tenuitvoerlegging van de geïntegreerde benadering van gelijkheid

11. onderstreept het belang van het gebruik van een terminologie en zorgvuldig geformuleerde 
definities overeenkomstig internationale normen, bij het gebruik van termen met betrekking 
tot de geïntegreerde benadering van gelijkheid;  

12. onderstreept de noodzaak van passende instrumenten binnen de parlementaire commissies 
ten einde goede kennis te verkrijgen over de geïntegreerde benadering, zoals naar geslacht 
uitgesplitste indicatoren en statistieken, verdeling van de begrotingsmiddelen vanuit het 
oogpunt van gelijkheid tussen vrouwen en mannen door gebruikmaking van zowel interne 
deskundigheid (secretariaat van de bevoegde commissie, beleidsdepartement, bibliotheek 
etc.) als externe deskundigheid van overige lokale, regionale, nationale en supranationale, 
publieke en particuliere instellingen; kleine, middelgrote en grote ondernemingen alsmede 
universiteiten die werken op het gebied van gelijkheid tussen vrouwen en mannen; 

13. roept de voorzitster van de bevoegde commissie op de Conferentie van voorzitters van de 
commissies geregeld te informeren over de vorderingen terzake;  

14. onderstreept dat de tenuitvoerlegging van de geïntegreerde benadering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen rekening dient te houden met de specificiteit van iedere parlementaire 
commissie afzonderlijk, verzoekt om een tweejaarlijkse evaluatie onder auspiciën van de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid op basis van de vragenlijst voorgelegd 
aan de voorzitters en ondervoorzitters die belast zijn met de geïntegreerde benadering van de 



PE 380.699v02-00 6/9 PR\638173NL.doc

NL

gelijkheid van vrouwen en mannen binnen de tweeëntwintig parlementaire commissies, met 
inbegrip van de tekortkomingen ter zake in de werkzaamheden van de commissies en 
delegaties alsmede de voortgang inzake de tenuitvoerlegging van de geïntegreerde 
benadering van de gelijkheid;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en aan 
de Raad van Europa.
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TOELICHTING

Vanuit het algemene perspectief om de rechten van de mens te beschermen en te bevorderen, is 
het de taak van nationale en supranationale instellingen in Europa om de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen alsmede volledige deelname aan de maatschappij door vrouwen te 
bevorderen, om schending van de vrijheid en de waardigheid van de vrouw te bestrijden (door 
bijvoorbeeld bestrijding van geweld tegen vrouwen of mensenhandel), discriminatie op grond 
van geslacht uit te bannen en een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in 
het openbare leven te bevorderen. 

De waardigheid van de vrouw en haar roeping zijn voortdurend onderwerp van maatschappelijke 
en institutionele reflectie. De laatste jaren heeft deze reflectie een bijzondere dimensie gekregen, 
onder andere in het kader van het transversale communautaire beleid als onderdeel van de 
Lissabon-strategie en met betrekking tot de demografische uitdaging en tot de combinatie van 
gezins- en beroepsleven.

Het respect voor het anderszijn 

Het voortbestaan van de mensheid is gebaat bij een volledige erkenning van het anderszijn en de 
complementariteit van man en vrouw. Deze reflectie reikt verder dan de vereenvoudigende 
logica van de gemeenschappelijke marktprincipes. Vrijheid is immers meer dan 
concurrentievrijheid. Het gaat namelijk om een meer universeel begrip, gebaseerd op de aard van 
de vrouw en op haar bijdrage aan het geheel van interpersoonlijke relaties die, op heel diverse 
manieren, structuur geven aan de samenwerking en goede verhoudingen tussen personen in het 
openbare leven. In deze brede en gedifferentieerde context die hoofdzakelijk is geïnspireerd op 
de bescherming en bevordering van de rechten van de mens, voegt de vrouw een specifieke 
waarde toe, enerzijds vanwege de wezenlijke aard van de mens en anderzijds vanwege haar 
vrouwelijkheid, los van culturele context, spirituele, psychologische of fysieke vrouwelijke 
kenmerken zoals leeftijd, gezondheid, opleiding, werk, getrouwd of vrijgezel. 

De fundamentele rechten in Europa

Het fundamentele recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie is in de Europese 
regelgeving thans gewaarborgd door artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), ondertekend en geratificeerd door 
alle lidstaten van de Europese Unie. Dit verdrag is op dit moment de enige rechtsbasis die het 
verbod van iedere vorm van discriminatie op het Europese continent verzekert en op basis van 
dit verdrag kan het Europees Hof voor de rechten van de mens lidstaten veroordelen die inbreuk 
maken op deze rechten. Op grond van het fundamentele beginsel dat iedereen voor de wet gelijk 
is en recht heeft op gelijke bescherming, is het dringend noodzakelijk de juridische instrumenten 
die vrijheid en waardigheid van vrouwen waarborgen verder te bevorderen door elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht te veroordelen. 

De bestrijding van discriminatie 

Tevens heeft de internationale gemeenschap duidelijk en opnieuw bevestigd dat het non-
discriminatie beginsel de Staten die partij zijn niet belet maatregelen te treffen ter bevordering 
van volledige en daadwerkelijke gelijkheid, op voorwaarde dat deze maatregelen objectief en 
redelijkerwijs kunnen worden gerechtvaardigd. Dienaangaande waarborgt Protocol nr. 12 dat 
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refereert aan artikel 14 van het EHRM en sinds 4 november 2000 openstaat voor ondertekening 
door de lidstaten, dat niemand het onderwerp mag zijn van enigerlei vorm van discriminatie door 
een overheid om welke reden dan ook. Voor een juist begrip van het begrip discriminatie, wordt 
de definitie van dit begrip, dat door het Europees Hof voor de rechten van de mens op constante 
wijze wordt uitgelegd, in het verklarend rapport herhaalt: `een onderscheid is een discriminatie 
indien er geen `objectieve of redelijke rechtvaardigingsgrond` aan ten grondslag ligt, dat wil 
zeggen als het doel niet is gewettigd of indien er geen redelijk proportionele verhouding bestaat 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel`1.

De geïntegreerde benadering van gelijkheid in Europa

Het gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en mannen is echter nog steeds duidelijk merkbaar op 
alle terreinen van het openbare leven.  De geïntegreerde benadering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen is een van de strategieën die een einde aan deze situatie moet maken. 
Volgens de definitie van de Raad van Europa, die wordt gesteund door alle Lidstaten, bestaat de 
geïntegreerde benadering uit de (re-)organisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van 
besluitvormingsprocessen door de actoren die in de regel bij de beleidsvorming betrokken zijn, 
teneinde het perspectief op gelijkheid tussen vrouwen en mannen op alle terreinen en op alle 
niveaus te verbeteren. De geïntegreerde benadering van de gelijkheid is geen vervanging van 
specifieke acties om bepaalde situaties die het resultaat zijn van sekseongelijkheid te corrigeren, 
maar is een complementaire strategie aan het traditionele beleid.

Het communautaire recht en de politieke activiteiten van de Europese Unie op dit gebied zijn 
geïnspireerd op de reflecties en activiteiten van de Raad van Europa. Deze beginselen, die 
toepassing vinden in talrijke Europese richtlijnen, zijn neergelegd in de artt. 2, 3, 13, 137 en 1412  

VEG van het Gemeenschapsrecht en hebben als basis gediend voor bepaalde jurisprudentie van 
het Europees Hof van Justitie op het gebied van communautair arbeidsrecht. De Europese 
Commissie heeft een aantal maatregelen genomen ter bevordering van de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, als genoemd in de mededeling inzake gelijkheid en non-discriminatie3. 

Daarnaast stelt de Commissie jaarlijks een rapport op over de gerealiseerde voortgang op het 
gebied van integratie van de gelijkheidsdimensie op strategische beleidsterreinen. Het Europees 
Parlement heeft een resolutie aangenomen aangaande de geïntegreerde benadering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen in de werkzaamheden van het Europees Parlement teneinde 
een institutioneel kader te geven aan haar politieke verbintenis. Deze resolutie ligt aan de basis 
van het onderhavige rapport.4

De geïntegreerde benadering van de gelijkheid binnen het Europees Parlement

Het is de verdienste van het onderhavige rapport dat dit het eerste document van de instelling is 
dat gewijd is aan de specifieke evaluatie van de tenuitvoerlegging van de geïntegreerde 
benadering van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de politieke werkzaamheden van de 
parlementaire commissies.

Onmiddellijk dringen er zich twee fundamentele opmerkingen op, betreffende de inhoud en de 
toekomstperspectieven. Allereerst kunnen de leden niet voorbij gaan aan de politieke en 
technische dynamiek van ieder dossier. Enerzijds hangt deze af van de door het Reglement 
voorziene bevoegdheden en anderzijds van de belangen van de afgevaardigden in een 
commissie. Ook de aandacht die wordt besteed aan de specifieke uitdaging aangaande de 

  
1 Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandi c/ Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, Série A, nr. 94, § 72.
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benadering van de gelijkheid in de verschillende parlementaire commissies hangt samen met 
deze interne dynamiek, evenals de kwaliteit van de door de ondervoorzitters verstrekte 
antwoorden in het kader van de evaluatie.  De instelling zou op voorhand bij zichzelf te rade 
moeten gaan over de manier waarop zij de geïntegreerde benadering wil bevorderen. Deze 
constatering mag in geen enkel geval leiden tot een morele veroordeling van personen. De 
rapporteur doet evenwel een beroep op de goede wil van zijn collega´s en roept hen op tot 
creativiteit om strategieën te vinden en deze te concretiseren teneinde de geïntegreerde 
benadering te bewerkstelligen, wanneer deze politieke dimensie toepasselijk blijkt.  

De hierbij aangevangen evaluatie zal operationeel worden naargelang de leden regelmatig 
verslag doen van de tenuitvoerlegging van de geïntegreerde benadering van gelijkheid. Op deze 
wijze, nu de commissies immers twee maal per ambtsperiode vragen van de bevoegde 
commissie beantwoorden, zou integratie van de geïntegreerde benadering zich binnen de 
commissies moeten consolideren en zouden er voor elke commissie afzonderlijk nuttige 
aanbevelingen geformuleerd kunnen worden.  Dit dient te worden onderstreept vanwege het feit 
dat evaluatie een vergelijking tussen bijvoorbeeld DEVE, ITRE en CULT  noodzakelijkerwijs 
zou moeten voorkomen, daar deze commissies verschillende, bij het Reglement bepaalde, 
bevoegdheden hebben.  Uit de toekomstige evaluatie zal echter blijken op welke manier iedere 
commissie zich binnen het kader van haar bevoegdheden inzet voor de tenuitvoerlegging van de 
geïntegreerde benadering van gelijkheid.

De methodologie 

De voorzitter van de bevoegde commissie heeft voor een tweeledige benadering gekozen:

Enerzijds heeft zij regelmatig en gedurende het hele jaar ondervoorzitters uitgenodigd die belast 
zijn met de geïntegreerde benadering in iedere parlementaire commissie om van gedachten te 
wisselen met de leden van de bevoegde commissie. Dit initiatief werd vanwege het originele 
karakter enthousiast ontvangen door alle betrokken leden. Tevens dient dank te worden gebracht 
aan de Directeur-generaal intern beleid voor zijn antwoord op deze zorg binnen de secretariaten 
van de parlementaire commissies. Door de samenwerking met de secretariaten van de 
parlementaire commissies werd samenwerking met het secretariaat van de bevoegde commissie 
eenvoudiger. Op 10 juli 2006 zijn alle ondervoorzitters uitgenodigd om van gedachten te 
wisselen met de bevoegde commissie. Deze uitwisseling had een drieledig doel. Ten eerste, zich 
vertrouwd maken met de evaluatie van de geïntegreerde benadering van gelijkheid in de 
parlementaire werkzaamheden. Ten tweede, toelichting op de vragenlijst die in dit kader is 
ontwikkeld. Ten derde, gezamenlijke vaststelling van het toe te passen tijdschema.

Anderzijds, ten einde betrouwbare gegevens te verkrijgen voor de werkzaamheden van de 
parlementaire commissies, heeft de rapporteur de ondervoorzitters verzocht een enquête 
bestaande uit 25 vragen te beantwoorden. Deze vragenlijst bestaat uit vier hoofdonderdelen: (1) 
het activiteitenterrein van de verantwoordelijke commissie; (2) de strategie inzake de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen alsmede de te behalen doelstellingen op korte en lange termijn; (3) de 
tenuitvoerlegging van het gelijkheidsbeginsel in de werkzaamheden van de commissies; (4) 
deskundigheid betreffende gelijkheid tussen mannen en vrouwen, raadpleging en samenwerking 
tussen de verantwoordelijke commissie en overige diensten binnen en buiten de instelling. In dit 
rapport is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de verkregen antwoorden opgenomen.


