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• De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU (14,1 %) moet worden gedicht

• Gerichte maatregelen en wetgeving zijn nodig om gendergerelateerd geweld aan te pakken
en slachtoffers te beschermen

• Met de huidige vooruitgang bereikt de EU op zijn vroegst over zestig jaar volledige
gendergelijkheid

Volgens de iindex zal het nog minstens 60 jaar duren voordat in Europa volledige gendergelijkheid wordt bereikt. ©AdobeStock/Monster

Ztudio

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

1 I 4



De EP-leden willen dat de EU en haar lidstaten concrete maatregelen voorstellen om de
rechten van vrouwen te beschermen en de genderongelijkheid in de EU te verminderen
 
In een niet-wetgevingsverslag dat op woensdag werd goedgekeurd met 500 stemmen voor, 105
tegen en 87 onthoudingen, herhaalden de EP-leden dat gelijke beloning en gelijke behandeling
een essentiële voorwaarde zijn voor de economische onafhankelijkheid, de loopbaanontplooiing
en gelijke rechten van vrouwen.
 
De EP-leden zijn bezorgd over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU (14,1 %), de
pensioenkloof (29,5 %) en de vaak onzekere arbeidssituatie van vrouwen. Zij roepen de EU-
landen ertoe op praktische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke
toegang hebben tot werk en de arbeidsmarkt, gelijk worden beloond en gelijke arbeidsrechten
genieten. Om deze maatregelen te handhaven, moeten bedrijven bijvoorbeeld worden bestraft
wanneer zij de arbeidswetgeving niet naleven. Daarnaast zijn de EP-leden verheugd over het
voorstel van de Commissie voor bindende loontransparantiemaatregelen, maar wijzen ze erop
dat loontransparantie alleen niet genoeg is om diepgewortelde genderongelijkheden aan te
pakken.
 
Evenwicht tussen werk en privéleven
 
De EP-leden verzoeken de EU en haar lidstaten om de rechten op het gebied van het moeder-
en vaderschap verder te ondersteunen door de verlofperioden te verlengen en ervoor te zorgen
dat ouders tijdens hun verlof gelijk en volledig loon doorbetaald krijgen. Dat moet ervoor zorgen
dat alle Europeanen, ongeacht hun geslacht, het recht hebben te werken en hun beroeps- en
privéleven  met  elkaar  in  evenwicht  te  brengen.  De  EP-leden  vragen  om  flexibele
werkregelingen  na  zwangerschaps-,  vaderschaps-  en  ouderschapsverlof  en  om  meer
investeringen  in  hoogwaardige  en  lokale  kinderopvang.
 
 
Uitbanning van geweld tegen vrouwen 
 
De EP-leden merken op dat de pandemie en de lockdowns hebben geleid tot meer geweld
tegen vrouwen. Daarom roepen zij de EU-landen ertoe op alle nodige maatregelen te nemen
om ervoor te zorgen dat de politie de daders identificeert en vervolgt. De EP-leden benadrukken
dat er specifieke programma’s nodig zijn voor de bescherming van en de begeleiding van
slachtoffers van huiselijk geweld. Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden om de
toegang tot de rechter en tot opvangcentra te verbeteren.
 
 
Volgens de EP-leden moeten Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije en Tsjechië het
Verdrag van Istanbul ratificeren en is er brede EU-wetgeving nodig om gendergerelateerd
geweld aan te pakken.
 
 
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten waarborgen
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_881
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home


In het ontwerpverslag wordt herhaald dat de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid
en rechten een grondrecht is dat op geen enkele wijze mag worden ingeperkt of geschrapt. De
EP-leden benadrukken dat de schending van dit grondrecht, bijvoorbeeld door hulpverlening
voor veilige en legale abortus te weigeren, een vorm van geweld is tegen vrouwen en meisjes.
De  EP-leden  verzoeken  de  Commissie  en  de  EU-landen  om meer  steun  te  bieden  aan
mensenrechtenverdedigers,  en  zorgverleners  en  maatschappelijke  organisaties  die  zich
inzetten  voor  seksuele  en  reproductieve  gezondheid  en  rechten.
 
 
Citaat
 
Rapporteur Sandra Pereira (The Left, PT) zei: "We hebben verandering van het beleid nodig om
vrouwenrechten te versterken en na te leven. Om ongelijkheid aan te pakken moeten we de
lonen verhogen, publieke diensten van hoge kwaliteit verdedigen en bevorderen, zoals gratis
toegang tot gezondheidszorg en onderwijs,  maar ook toegankelijkheid van huisvesting en
rechtsspraak. Het tegengaan van alle vormen van geweld tegen vrouwen moet een prioriteit
worden. Dit  is  de enige manier waarop we gelijkheid tussen mannen en vrouwen kunnen
bereiken".
 
 
Achtergrondinformatie
 
Volgens de gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor gendergelijkheid zal het nog
minstens zestig jaar duren voordat de EU volledige gelijkheid tussen man en vrouw bereikt. De
score van de EU op dit vlak is sinds 2010 met slechts 4,9 punten gestegen. In 2021 behaalden
de EU-landen een gemiddelde score van 68 op 100 en scoorde ruim een derde minder dan 60
punten.
 
Meer informatie
Aangenomen tekst (xx.xx.2021)
Video-opname van het debat (22.11.2021)
Overzicht van de procedure
Onderzoeksdienst van het EP – Selectie per thema: gendergelijkheid (oktober 2021)
Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal – gelijkheid tussen man en vrouw
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197754/SANDRA_PEREIRA/home
https://eige.europa.eu/nl/in-brief
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/debates-video.html?tabActif=tabSedLast#sidesForm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2020(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/gender-balance_17503_pk


Contact 
 
 
Nicolas DELALEU
Press Οfficer

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Press Officer

(+32) 2 28 33 542 (BXL)
(+32) 470 89 04 91
ingelise.deboer@europarl.europa.eu

Willemijn DE JONG
Press Officer in the Netherlands

(+31) 7 031 35 410
(+31) 6 1294 0913
willemijn.dejong@europarl.europa.eu

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

4 I 4


