Gendernieuws uit Europa 1 – 4 februari 2016
Hieronder vindt u weer interessant nieuws op gebied van gender in Europa:
1. De Europese Commissie
 DE EC is begonnen met de voorbereidingen van wat een nieuw wetgevend document moet
worden: de Europese Pijler voor Sociale Rechten. De Europese wetgeving rond
werkgelegenheid, sociale zekerheid enz. zou afgetoetst en aangepast worden, in eerste
instantie in de eurolanden, en een nieuw referentiekader kunnen zijn dat rekening houdt
met nieuwe realiteiten en evoluties in de samenleving, de arbeidsmarkt en de economie. Het
concept ‘sociale rechten’ verwijst naar de rechten die wezenlijk verbonden zijn met het
arbeidscontract, de arbeidsvoorwaarden en/of toegang tot de sociale zekerheid en zijn dus
heel belangrijk voor elke werknemer, vrouwen en mannen. Het gaat om:
₋ het recht op minimumloon
₋ minimumrechten op vertegenwoordiging
₋ minimumrechten tijdens proefperiodes
₋ minimumbescherming tegen onrechtmatig ontslag
₋ minimummaatregelen om de kennis over rechten en toegang tot justitie te verzekeren
₋ recht op gelijke behandeling, ongeacht het type arbeidscontract
₋ minimumrechten over gezondheid en veiligheid
₋ minimumrechten over arbeidstijdbescherming
₋ toegang tot moederschaps- of vaderschapsvoorzieningen
₋ toegang tot levenslang leren en herscholing
₋ toegang tot voorzieningen zoals kinderopvang en kindergeld
₋ toegang tot werkloosheidsvoorzieningen
₋ toegang tot voorzieningen voor actieve integratie
₋ toegang tot pensioenvoorzieningen
₋ toegang tot sociale basisdiensten, zoals gezondheidszorg
De EC zou binnenkort een ontwerp voorstellen en daarna hierover een openbare
raadpleging houden.
Commissievoorzitter Juncker benoemde begin januari de Zweed Allan Larsson tot speciale
adviseur voor de Europese sociale pijler.




De EC lanceerde midden december een openbare raadpleging over de Europese strategie
voor mensen met een handicap 2010-2020. Daarmee wil de EC de uitvoering van het VNverdrag in de EU evalueren en de strategie eventueel bijsturen. Deadline: 18 maart 2016.

laatste herinnering: 17 februari 2016 is de deadline voor de openbare raadpleging van de
EC over de combinatie arbeid en privéleven
Iedereen kan ook in persoonlijke naam de vragenlijst beantwoorden en daarom hopen wij dat er
een massieve respons komt op die enquête. Indien u dat nog niet gedaan heeft vindt u daarvoor
misschien even tijd in de krokusvakantie?
Klik op de directe link naar de vragenlijst in het Nederlands of ga naar de homepagina van deze
openbare raadpleging en klik daar op Questionnaire. U krijgt dan de vragenlijst in het Engels: op
dezelfde pagina in de rubriek rechts bij ‘languages’ kan u dan de Nederlandse versie downloaden.

2. Voorzitterschap van de Europese Unie
Op 1 januari 2016 heeft Nederland het EU-voorzitterschap overgenomen van Luxemburg als
eerste land van de trojka NL-Slowakije-Malta. Nederland gaat voor zijn voorzitterschap uit van
drie uitgangspunten: een innovatieve Unie, een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken en een
Unie die verbindt. Nederland zet daarbij in op vier prioriteiten: Migratie & internationale
veiligheid; Europa als innovator & banenmotor; Stabiele financiën & robuuste eurozone;
Toekomstgericht klimaat- & energiebeleid. Kernwoorden hierbij zijn dienen, besparen en
versoberen: zie voor meer info de website van Europa nu
PS: over gender valt er in die documenten nog niet veel te lezen behalve i.v.m. VN-resolutie
1325…
3. Het Europees Parlement
 Het EP keurde op 19 januari 2016 een resolutie goed over externe factoren die een obstakel
vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (ingediend door de Commissie FEMM).
 Op 2 februari keurde het EP bijna unaniem de oprichting goed van een Europees Platform
tegen Zwartwerk. Dit platform wil zwartwerk bestrijden door “een betere samenwerking op
Unieniveau bij de aanpak van zwartwerk, dat de economie van de Unie en de lidstaten
schade toebrengt, tot oneerlijke concurrentie leidt, de financiële stabiliteit van de sociale
modellen van de Unie bedreigt en erin resulteert dat steeds meer werknemers geen sociale
en arbeidsrechtelijke bescherming genieten”.
 Op 3 februari keurde het EP een resolutie goed die de Europese commissie oproept om de
genderstrategie 2016-2020 in de vorm van een mededeling te gieten en dus niet als een
werkdocument zoals de EC van plan is (zie document hierbij). Met zo’n werkdocument zou
de Commissie de ambities van het Europees genderbeleid sterk verzwakken in vergelijking
met de genderstrategie 2010-2015 omdat het geen bindend rechtsinstrument is bijgevolg
ook geen sterke politieke betekenis heeft.
 In het EP had ook een debat met EP-leden plaats over seksuele intimidatie van vrouwen in
de publieke ruimte. Ik heb daarover nog geen verslag gezien maar het debat zou vooral gaan
over de vraag aan de Commissie welke stappen die denkt te ondernemen om geweld tegen
vrouwen in de EU te voorkomen. De MEPs zullen waarschijnlijk aandringen op betere
integratie van migranten via onderwijs en op meer respect voor normen of waarden door
iedereen. Bovendien zullen ze de eerdere oproep tot een Europese richtlijn tegen geweld
tegen vrouwen herhalen.
 Het EP stemde tegen een voorstel dat zou toelaten dat babyvoeding 3 keer meer suikers zou
bevatten dan de door de WHO aanbevolen hoeveelheid
4. De commissie FEMM
 De commissie keurde op 29 januari een advies (EN) aan de Commissie Werkgelegenheid en
sociale zaken goed waarin ze aandringt om de genderdimensie te integreren in alle
initiatieven en plannen voor het behalen van de 2020 doelstellingen inzake armoede.
 FEMM publiceerde haar ontwerpverslag over gendermainstreaming in de werkzaamheden
van het Europees Parlement
 Een ander ontwerpverslag van FEMM gaat over de evaluatie van de richtlijn 2011/36/EU
voor de preventie en bestrijding van mensenhandel






De commissie keurde het ontwerpverslag over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en
asielzoekers in de EU goed
nota: dit is ook het thema van de Internationale vrouwendag op 8 maart in Brussel
Op de site van FEMM vind je ook de recente casestudy over de opvang van vrouwelijke
vluchtelingen en asielzoeksters in Duitsland (EN)
Voor de volgende vergadering (17-18 februari) staat o.a. de goedkeuring van heel wat
ontwerpverslagen en –adviezen op de agenda (o.a. het verslag over armoede van Marie
Arena)

5. Het Europees Genderinstituut
 Het EIGE werkt in 2016 aan een rapport over armoede en sociale uitsluiting van v/m in de EU,
waarbij gender gelinkt wordt aan andere ongelijkheden met focus op kwetsbare groepen:
alleenstaande ouders, migranten, Roma, jongeren en ouderen.
 Midden 2016 publiceert het EIGE ook een rapport over de voordelen om gender
mainstreaming toe te passen op de openbare infrastructuur en voorzieningen.
 Ook eind 2016 brengt EIGE een studie uit over de economische voordelen van
gendergelijkheid voor de duurzame economische groei en welzijn van de hele samenleving
6. Raad van Europa
De Raad van Europa publiceerde het verslag van een rondetafel over vrouwenrechten en
gendergelijkheid in Europa, waarover het o.a. ging over geweld op vrouwen, gendergerelateerde
discriminatie en genderstereotiepen in het onderwijs en de situatie van
vrouwenrechtenactivisten, .
7. Eurofound
Dit Europees agentschap heeft een studie gepubliceerd over de situatie van eenoudergezinnen
en van grote gezinnen met 3 of meer kinderen (48 pp).
De studie keek naar de veranderingen in het beleid en de invloed daarvan op deze gezinnen in 10
EU-lidstaten waaronder België. (alleen in EN versie)

