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Hieronder vindt u weer het belangrijkste nieuws op gebied van gender in Europa van half maart tot
halfapril:
1. De Europese Commissie
 De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd met opties voor de hervorming van
het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de ontwikkeling van veilige en legale
migratiemogelijkheden. Een van de opties is om asielaanvragen voortaan op Europees
niveau af te handelen om zo asielzoekers direct en eerlijker over Europa te verdelen. Dit
voorstel is controversieel omdat veel landen, vooral in Oost-Europa, zelf willen bepalen wie
ze binnen hun grenzen toelaten. Een andere mogelijkheid is de zogeheten Dublinverordening
aan te passen en de vluchtelingen door de invoering van een verdeelsleutel gelijkmatiger
over de EU verspreiden. De commissie deed ook voorstellen voor een beter systeem om
vingerafdrukken af te nemen. Ook zou het makkelijker moeten worden voor migranten om
legaal in de EU te komen werken.
 De EC publiceerde op 21 maart een lijvige studie over de genderdimensie van de
mensenhandel. Gegevens uit verschillende Europese en VN-databanken tonen aan dat
mensenhandel voor seksuele uitbuiting de meest voorkomende vorm is en dat 96% van die
slachtoffers vrouwen en meisjes zijn. In de studie worden een resem aanbevelingen
geformuleerd om een einde te maken aan die mensenhandel.
 Op 21 maart organiseerde de EC de jaarlijkse conferentie over inclusieve groei, met 5
interactieve workshops. EU-commissaris Marianne Thyssen opende de vergadering met een
toelichting over de Europese pijler voor sociale rechten (zie volgende punt)..
 Herinnering: De EC lanceerde op 8 maart de openbare raadpleging over een nieuwe
Europese pijler van sociale rechten. Dit moet een aanvulling worden voor het Europees
sociaal acquis en in eerste instantie een referentiekader binnen de eurozone.
Van de mededeling van de EC vindt u een beknopte samenvatting op de website van Vleva.
De vragenlijst in het NL kan u als PDF of eventueel als draft downloaden indien u die niet
onmiddellijk online kan invullen. Zie ook het informatieblad ‘Naar een Europese pijler van
sociale rechten – vragen en antwoorden’.
De raadpleging loopt tot 31 december 2016, zowel personen als organisaties kunnen de
vragenlijst beantwoorden. Het is belangrijk dat er een grote respons komt van de
vrouwenbeweging!
 De DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie publiceert geregeld bevindingen uit
sociaal en arbeidsmarktonderzoek op ‘Evidence in focus’. Bij de meer recente papers vindt u
o.a. Working parents the best protection against child poverty en Women and unpaid work:
recognise, reduce and redistribute.
 Deze DG publiceerde ook het rapport van het European social policy network over ‘Minimum
income schemes in Europe’. Volgens het rapport schiet het Belgische minimuminkomen
enigszins tekort, en is er in de laatste jaren achteruitgang, in plaats van vooruitgang geboekt.
Het minimuminkomen in België beschermt dus tegen de ergste gevolgen van armoede, maar
slaagt er minder dan vroeger in om mensen uit de armoede te halen.
2. Het Europees Parlement






Het EP behandelt op 27 april in plenaire zitting twee verslagen van de commissie FEMM: over
Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU en over
Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk
Op 14 april keurde het EP in plenaire zitting de resolutie van de commissie EMPL goed over
het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten.
Het EP brengt ook regelmatig ‘briefings’ uit (in het EN uit met een oplijsting van publicaties
en documenten over een bepaald thema: zo bijv. recent over Human and fundamental
rights, over Migration and asylum

3. De commissie FEMM
Nota: De geplande vergadering van FEMM op 23 maart kon niet doorgaan wegens de aanslagen
in Brussel en Zaventem. De meeste punten op die agenda zullen aan bod komen op de volgende
zitting op 18-19 april en dus staat er heel wat werk op de plank.
 De commissie zal dan stemmen over het ontwerpverslag over de uitvoering van Richtlijn
2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de
bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief
en ook over het ontwerpadvies aan de Commissie BZ over de bestrijding van mensenhandel
in de externe betrekkingen van de EU
 De commissie FEMM stemt op 19 april over het ontwerpverslag over armoede: een
genderperspectief van Marie Arena
 FEMM behandelt ook het ontwerpadvies aan de Begrotingscommissie over de voorbereiding
van de postelectorale herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020, waarbij de
commissie pleit voor een reëel genderperspectief in de EU-begroting en dus meer financiële
middelen voor genderspecifieke doelstellingen en programma’s.
 De leden van de commissie zullen ook stemmen over het ontwerpadvies aan de commissie
werkgelegenheid en sociale zaken over de werknemersvertegenwoordiging op
bestuursniveau in Europa
 Een ander ontwerpadvies waarover gestemd zal worden gaat over de uitvoering van VNVerdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 De commissie FEMM publiceerde ook de studies Differences in Men's and Women's Work,
Care and Leisure Time (EN) over de verschillende tijdsbesteding v/m, The Issue of Violence
Against Women in the European Union en in het kader van CSW60: Women's Empowerment
and its Links to Sustainable Development
4. Raad van Europa
Op 11 en 12 april was België gastland voor een vergadering van de Raad van Europa met 50
onderwijsministers over een voorstel voor een leerpakket over burgerschap. Minister Crevits
opende de vergadering in het Egmontpaleis. Dit pakket werd uitgewerkt door 1200 Europese
experten en leraars en wordt nu in 12 landen getest. In Vlaanderen brengen veertig Vlaamse
leraren en lerarenopleiders het leerpakket in de praktijk.
5. Europese Vrouwenlobby
N.a.v. de stemming en goedkeuring van de nieuwe prostitutiewet in het Franse parlement op 6
april riep de EWL al zijn leden op om dit te steunen met een foto op FB – De Vrouwenraad deed
mee.

6. Fondation Robert Schuman
Deze stichting publiceerde n.a.v. 8 maart de paper Will Europe’s Leap Forward Come from Women?
over de situatie van vrouwen in de besluitvorming (bedrijven en politiek) in Europa.

