Gendernieuws uit Europa – 20 november 2015
Europese Commissie
I.
De Europese commissie startte deze week met een nieuwe openbare raadpleging over acties
die moeten bijdragen tot een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende
ouders en mantelzorgers.
 Deadline voor reacties is 10 februari 2016.
 Deze raadpleging werd al aangekondigd in de Roadmap (zie link ) en komt er nadat het
voorstel voor een zwangerschapsrichtlijn in de papiermand verdween.
 De vragenlijst zou op 25 november ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
 Wij willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen: u kan dat zowel in persoonlijke naam
doen als voor uw organisatie.
 Stuur deze oproep ook door: het is belangrijk dat wij met z’n allen hierover onze mening
geven!
II.

De Europese commissie heeft maandag 2 november 2015 uitgeroepen tot Equal Pay day = de
dag dat vrouwen tot het einde van het jaar gratis verder werken terwijl mannen wel loon
krijgen voor hun werk tot eind december. (Dit is dus in feite een omgekeerde redenering
voor ‘onze’ equal pay day in het begin van het jaar…). De EC publiceerde factsheets over de
loonkloof in alle lidstaten en dus ook voor België.

III.

De Europese commissie heeft ook zijn werkprogramma voor 2016 voorgesteld. In het
persbericht over o.a. de 10 prioriteiten die de EC zich zelf stelt vind je ook de routekaarten.
Bij de routekaarten zijn inzake gender vooral de volgende plannen belangrijk: de mogelijke
toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul (2015/JUST/010), de geleidelijke
toepassing van gelijke behandeling v/m in de sociale zekerheid (die openbare raadpleging
loopt nog tot 14 december!) en de combinatie arbeid en gezin (de openbare raadpleging
over dit onderwerp is net gelanceerd: zie hierboven)...

Europees parlement
Het EP houdt volgende week zijn plenaire zitting.
Belangrijke punten voor gender op de agenda:
 Verslag en ontwerpresolutie over vermindering van de ongelijkheid, met bijzondere focus op
kinderarmoede
 Een verklaring van de Europese Commissie over ”Preventieve maatregelen ter verkleining van de
genderkloof bij pensioenen in de EU” (nog geen tekst beschikbaar)
 Mondelinge vraag van de commissie FEMM aan de EC over “De uitbanning van geweld tegen
vrouwen in de EU”
 Verslag en ontwerpresolutie over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese
burgers door terroristische organisaties
In aanloop naar de klimaattop in Parijs heeft het EP de resolutie “Op weg naar een nieuwe
internationale klimaatovereenkomst in Parijs” met grote meerderheid aangenomen. Zie ook het
persbericht van het EP over de COP21.

Commissie FEMM
De volgende vergadering van de commissie FEMM vindt plaats op 3 december.
Op de agenda staat o.m.:
 Ontwerpverslag over externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers
in Europa
 Ontwerpverslag over vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU
+ het ontwerpadvies van de commissie EMPL over dit verslag
 Ontwerpverslag (EN)over Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het digitale
tijdperk
 Ontwerpadvies (EN) voor de commissie EMPL over Sociale dumping in de Europese Unie
 Werkdocument (EN) van Marie Arena over ‘Armoede: een genderperspectief’
 Ontwerpverslag (EN) over De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU
 Ontwerpadvies voor de commissie EMPL over het halen van het armoedebestrijdingsdoel in het
licht van stijgende huishoudelijke kosten
De Commissie FEMM publiceerde o.a. ook de volgende documenten:
 Ontwerpadvies voor de commissie EMPL inzake werknemersvertegenwoordiging op
bestuursniveau in Europa
 Studie (EN) “Empowering women on the Internet”

En verder:
België is verkozen voor een mandaat van 2016 tot 2018 in de Mensenrechtenraad van de VN: zie
persbericht van BZ.

