Gendernieuws uit Europa – 17 september 2015
De Europese Commissie
Op 1 juli kondigde de Europese Commissie de terugtrekking aan van haar voorstel voor een Europese
richtlijn voor zwangerschapsverlof. Dit dossier zat al sinds 2010 vast in de Raad omdat er geen
akkoord tussen de lidstaten bereikt kon worden. Enkele lidstaten blokkeerden het dossier omdat ze
of tegen de uitbreiding van het aantal weken waren of tegen een volledig loon in deze periode. Het
Europees parlement had nochtans in 2010 een voorstel goedgekeurd om volledig betaald verlof uit
te breiden van 14 naar 20 weken, samen met twee weken vaderschapsverlof en het verbod om
werkneemsters binnen zes maanden na bevalling te ontslaan.
Vervolgens publiceerde de Europese Commissie op 5 augustus 2015 de roadmap voor een nieuwe
aanpak voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende gezinnen. Dit nieuw
initiatief van de EC wil hiermee de impasse van het dossier rond de uitbreiding van het
zwangerschapsverlof doorbreken. De roadmap ziet 3 mogelijke opties: een pakket met 6 wetgevende
maatregelen, een ruimer beleidskader met niet-wetgevende maatregelen of een pakket dat
wetgevende maatregelen en niet-wetgevende initiatieven combineert. Nieuw is dat de focus vooral
gaat naar de mogelijkheden om mannen te stimuleren zorgtaken binnen het gezin op te nemen (via
flexibele arbeid, vader- en ouderschapsverlof, een zorgverlofstelsel…) naast een mogelijke
verbetering van het zwangerschapsverlof.
Het Europees parlement
Tijdens de plenaire vergadering van het EP vorige week werden o.a. twee resoluties van de
commissie FEMM goedgekeurd + een resolutie over de vluchtelingencrisis in Europa.
 Resolutie van 9 september 2015 over meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de
EU. Het is duidelijk dat het onderwijs een enorme rol kan spelen om binnen onze samenleving,
bij meisjes én jongens, een mentaliteitsverandering teweeg te brengen over de stereotype
genderrollen, voor een volwaardige participatie van meisjes en vrouwen, voor een nultolerantie
voor alle vormen van geweld enz.
 Resolutie van 9 september 2015 over glazen plafonds in de wetenschappelijke en universitaire
loopbaan van vrouwen, met een aantal belangrijke vaststellingen en aanbevelingen voor
gendergelijkheid in de wetenschappen en de academische wereld.
 Resolutie van 10 september 2015 over migratie en vluchtelingen in Europa waarin het EP o.a.
wijst op het belang van vrij verkeer van personen binnen de Schengenzone en de Commissie
oproept om de Dublinverordening te herzien met een permanent bindend systeem van
herverdeling van vluchtelingen.
Met zijn Ontwerpwetgevingsresolutie keurt het EP het besluitvoorstel van de Raad goed om de
lidstaten in staat te stellen het protocol (2014) bij het IAO-verdrag nr. 29 over gedwongen arbeid
(1930) te ratificeren.
In de Resolutie van 8 september 2015 over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie
(2013-2014) staat een uitgebreid overzicht van alles wat er nog misgaat met het respecteren en
bevorderen van de grondrechten en waarden van de Unie, waaronder de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen + een aantal aanbevelingen voor de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Tijdens diezelfde plenaire zitting antwoordde EU-Commissaris Avramopoulos op een mondelinge
vraag van het EP over de genderdimensie van mensenhandel. Volgens Eurostat ging het tussen 2010
en 2012 om 30 146 geregistreerde slachtoffers waarvan 80% vrouwen zijn (12% meisjes) en 20%
mannen (3% jongens). 69% van de slachtoffers van mensenhandel worden seksueel uitgebuit, 95%
van die groep zijn vrouwen en meisjes.
De commissie FEMM
De commissie kwam deze week samen om o.a. deze documenten te behandelen:
 59 amendementen bij het ontwerpadvies van FEMM m.b.t. het Europees semester voor
economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2015. De commissie vraagt
dat in de landspecifieke aanbevelingen van de EC én in het begrotingsbeleid en structurele
hervormingsprogramma’s van de lidstaten specifiek rekening gehouden wordt met het
genderperspectief. De amendementen verwijzen o.a. ook nadrukkelijk naar de genderimpact van
de besparingsmaatregelen, de loon- en pensioenkloof, de moeilijkheid voor veel vrouwen om
werk en zorgtaken te combineren… (het is inderdaad dringend nodig om dat Europees semester
ook in een genderperspectief te plaatsen, tot hiertoe zitten er quasi nul verwijzingen naar de
impact op vrouwen van al die hervormingsprogramma’s, ook niet in de aanbevelingen van de
EC.)
 Het ontwerpadvies i.v.m. de voorbereiding voor de humanitaire wereldtop: uitdagingen en
kansen voor humanitaire hulp
 De commissie publiceerde een onderzoek dat een genderanalyse maakt van de partijpolitiek en
van de kandidaten voor de Europese verkiezingen van 2014. België was één van de negen ‘case
studies’. Het is interessante lectuur… waaruit duidelijk blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is
voor we een 50/50 evenwicht zullen hebben in die politieke regionen.
Op 8 oktober zal het EP in plenaire zitting de ontwerpresolutie van FEMM behandelen over de
toepassing van Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen
en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking).
Het Europees instituut voor gendergelijkheid
Op 25 juni publiceerde het EIGE zijn 2de Gender equality index 2015. Het landenprofiel voor België
vindt u via deze link.
Raad van de Europese Unie
 De Raad heeft in zijn conclusies de Europese Commissie en de lidstaten opgeroepen om
maatregelen te nemen om de genderpensioenkloof te dichten
België en de CAVHIO-conventie
De federale ministerraad van 24 juli 2015 heeft het Verdrag van de Raad van Europa rond het
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (2011) goedgekeurd. Het is
nu nog wachten op de goedkeuring in het federaal parlement voor ons land dit verdrag ook eindelijk
kan ratificeren. Nota: het verdrag is van kracht sinds 1 augustus 2014, na de 10de ratificatie ervan
door Andorra.

Het Europees Bureau voor de grondrechten
Het FRA heeft in 2012 een grootscheepse enquête naar geweld op vrouwen gehouden waarbij 42
000 vrouwen uit alle EU-lidstaten ondervraagd werden naar hun ervaringen met geweld. De
gegevens van dat onderzoek kunnen nu geconsulteerd worden.
Paper over de genderdimensie van het Europees handelsbeleid
Belangstellenden vinden hier de link naar de analyse ‘The EU's Trade Policy: from gender-blind to
gender-sensitive?’

