Gendernieuws uit Europa – 4 juni 2015
1. Het Europees Parlement keurde op 20 mei met een overweldigende meerderheid van 419
stemmen voor, 97 tegen bij 161 onthoudingen een resolutie goed waarin het EP de Commissie
oproept om de onderhandelingen met de lidstaten te hervatten over een richtlijn die een
minimum aantal weken bevallingsverlof in de hele EU vastlegt. In 2008 stelde de Commissie voor
om het zwangerschapsverlof op te trekken tot 18 weken. Het Europees Parlement trok dit op
naar 20 weken, met behoud van het volledige loon: in 2001 keurde het EP die ontwerprichtlijn in
die zin goed maar dat voorstel zat sindsdien in de koelkast. Dit zal dan toch weer moeten worden
opgenomen en verder besproken in de EC en de Raad.
2. Namens de commissie FEMM werd tijdens de plenaire zitting op 27 mei van het EP een
mondelinge vraag gesteld aan de EC over het uitbannen van vroege en gedwongen huwelijken
van meisjes.
3. Op 8 juni behandelt het EP in plenaire zitting de ontwerpresolutie van de commissie FEMM over
de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015
4. De commissie FEMM bespreekt in zijn vergadering op 15-16 juni o.a. de volgende agendapunten:
₋ het ontwerpverslag over meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU
₋ het ontwerpverslag over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
₋ het ontwerpadvies (EN) over het Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het
werk
₋ het ontwerpverslag (EN) over de loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de
universiteit en de glazen plafonds (zie ook het werkdocument)
5. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) publiceerde op 2 juni voor het
eerst een onderzoeksrapport alle criminele vormen van arbeidsuitbuiting in de EU van
werknemers die zich binnen de EU verplaatsen of naar de EU migreren. Die uitbuiting van
vrouwen en mannen komt op grote schaal vooral voor in bepaalde sectoren: landbouw, bouw,
horeca, huishoudelijk werk en verwerkende industrie. Zie links naar het persbericht (NL), een
persmemo en het rapport zelf (EN).
6. De Raad van de EU heeft zijn aanbevelingen gegeven (zoeken naar trefwoorden als vrouwen,
gelijkheid, gender etc. heeft geen enkele zin, die staan er –traditiegetrouw- niet in) m.b.t. het
nationaal hervormingsprogramma 2015 van België waarin je de trefwoorden hierboven wel
terugvindt…
Die aanbevelingen luiden als volgt: “dat België in 2015 en 2016 de volgende actie onderneemt:
1. In 2015 en in 2016 een budgettaire aanpassing van ten minste 0,6 % van het bbp realiseren
in de richting van de middellangetermijndoelstelling. Meevallers aanwenden teneinde de
schuldquote van de overheid op een passend neerwaarts pad te brengen. De
pensioenhervorming aanvullen met het koppelen van de wettelijke pensioenleeftijd aan de

levensverwachting. Overeenstemming bereiken over een afdwingbare verdeling van
begrotingsdoelstellingen over alle overheidsniveaus.
2. Een grootschalige belastinghervorming aannemen en doorvoeren om de
belastinggrondslag te verbreden, de belastingdruk op arbeid te verlichten en inefficiënte
aftrekregelingen af te schaffen.
3. Een betere werking van de arbeidsmarkt bewerkstelligen door de negatieve financiële
prikkels om te werken te reduceren, door de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor
specifieke doelgroepen, alsook door tekorten aan vaardigheden en discrepanties tussen
aangeboden en gevraagde vaardigheden aan te pakken.
4. In overleg met de sociale partners en conform de nationale praktijken het
concurrentievermogen herstellen door ervoor te zorgen dat de lonen gelijke tred houden
met de productiviteit.
7.

Eurofound heeft een rapport (EN) gepubliceerd over de inkomensongelijkheid in de EU met een
samenvatting in het NL.

