Gendernieuws uit Europa – 14 oktober 2015
Europese Commissie
a. EU-Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken Marianne Thyssen lanceerde een
voorstel met nieuwe maatregelen voor lidstaten om langdurig werklozen aan een baan te
helpen.
In Europa zijn meer dan 12 miljoen mensen langer dan een jaar werkloos. Ondanks het
economisch herstel en tekenen van verbetering op de EU-arbeidsmarkt, verdubbelde hun aantal
tussen 2007 en 2014. En langdurig werklozen maken ongeveer de helft van het totale aantal
werklozen uit. Daarom komt de Europese Commissie nu met een voorstel voor richtsnoeren voor
de strijd tegen langdurige werkloosheid met de focus op:
• een betere registratie van langdurig werklozen bij een dienst voor arbeidsbemiddeling,
• een grondige beoordeling van de situatie van elke geregistreerde langdurig werkloze uiterlijk
na 18 maanden werkloosheid om de behoeften en competenties in kaart te brengen
• een re-integratieovereenkomst voor en met iedere langdurig werkloze na uiterlijk 18
maanden werkloosheid.
Zo'n re-integratieovereenkomst is een op maat gesneden plan dat langdurig werklozen weer aan
het werk moet krijgen. Door begeleiding en ondersteuning bij de zoektocht naar een baan,
maar ook door bijscholing en steun voor huisvesting, vervoer, kinderopvang, gezondheidszorg
en revalidatie. Hoe het precies ingevuld wordt, hangt af van de lidstaat en het regelgevend kader
in kwestie.
De Commissie pleit er ook voor dat de steunmaatregelen via één centraal contactpunt lopen om
de continuïteit en de samenhang ervan te verzekeren. Verder wil men de werkgevers actief bij
het proces betrekken en ook de dienstverlening en financiële stimuleringsmaatregelen voor
werkgevers verruimen.
Op 5 oktober 2015 werd het commissievoorstel besproken tijdens de EPSCO-Raad in Luxemburg.
Zodra de lidstaten een akkoord vinden, kunnen de lidstaten de maatregelen in praktijk brengen.
Meer info: zie links in het persbericht hierbij (o.a. ook naar een factsheet over werkloosheid in
België) – er is ook een video met Marianne Thyssen die het hoe en waarom van het
commissievoorstel uitlegt.
b. De EC belooft werk te maken van de nieuwe Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de
VN, zowel binnen de EU als via het extern beleid van de EU. In het persbericht dat de Commissie
op 25 september uitstuurde vindt u een aantal links naar interessante documenten van de EU
over de DODs (en resultaten MDGs).
c. Openbare raadpleging van 21 september tot 14 december 2014 over de toepassing van de
Europese richtlijn 79/7/EEG over de gelijke behandeling v/m in de sociale zekerheid. Zowel
burgers als organisaties, instellingen… kunnen antwoorden op de vragenlijst van de EC.
d. De EC publiceerde een nieuw verslag over de pensioenstelsels in de EU: de huidige pensioenen
zouden de meeste mensen voldoende beschermen tegen armoede… al staat er in het verslag dat
er in de EU een gemiddelde genderpensioenkloof is van 40% en dat vrouwen een groter risico
lopen op armoede. Volgens het verslag zullen de komende generaties gepensioneerden langer
actief moeten blijven op de arbeidsmarkt en moeten er maatregelen komen om hen dat mogelijk

te maken. In het tweede deel van dat verslag (EN) vindt u het landenprofiel van België waar de
genderpensioenkloof in ons land geraamd wordt op 27%.
e. De EC hield een 1ste jaarlijkse conferentie over de grondrechten op 1 & 2 oktober in Brussel. Het
centrale thema was: tolerantie en respect: de preventie en de strijd tegen antisemitisme en
moslimhaat in Europa. Het FRA (Europees Bureau voor de grondrechten) publiceerde nav deze
conferentie een paper over dit thema.
Europees parlement
In oktober staan er liefst drie plenaire zittingen van het EP gepland.
Het EP hield een 1ste plenaire zitting van 5 tot 8 oktober en keurde o.a. de volgende resoluties goed:
 Resolutie over de vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van
vrouwen in het kader van ontwikkeling
 Resolutie over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking van de richtlijn 2006/54/EG)
De plenaire zitting van 14 oktober in Brussel heeft o.a. de routekaart van het EP voor de klimaattop
COP21 in Parijs en de Europese aanpak van de vluchtelingenproblematiek op de agenda staan.
Commissie FEMM
De commissie FEMM vergadert op donderdag 15 oktober en behandelt o.m. de volgende punten:
 het ontwerpverslag over externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke
ondernemers in Europa
 het ontwerpverslag (nog niet beschikbaar in het NL) over Vrouwen die als huishoudelijk
personeel en als verzorger werken in de EU
 het ontwerpadvies aan de Commissie internationale handel (INTA) inzake de uitvoering van de
aanbevelingen van 2010 van het Parlement over de sociale en milieunormen, de mensenrechten
en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 het ontwerpadvies aan de commissie INTA inzake aanbevelingen aan de Europese Commissie
over de onderhandelingen voor de overeenkomst inzake de handel in diensten (TiSA)
 het ontwerpadvies met een pleidooi voor een genderbewuste asielopvang aan de
commissie LIBE inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van
een holistische EU-aanpak van migratie
 een openbare hoorzitting over de situatie van vrouwen in gewapende conflicten n.a.v. de 15de
verjaardag van VN-resolutie 1325. Nota: U kan hoorzittingen volgen via web streaming (zoals
trouwens ook de zittingen van de commissie)
 een mondelinge vraag (EN) over de bestrijding van geweld tegen vrouwen door de Europese
instellingen die in de plenaire zitting van het EP in november zou gesteld worden
Europese Raad
De Europese top van 15 en 16 oktober zal o.a. alle aspecten van migratie bespreken “om een
toereikend en passend antwoord te vinden op de huidige vluchtelingen- en migratiecrisis en een
geloofwaardig Europees migratiebeleid te bepalen”. N.a.v. die besprekingen heeft de Vrouwenraad
er bij premier Michel op aangedrongen dat België de vraag van de vrouwenbeweging om een
gendergevoelig opvangbeleid daadwerkelijk bepleit en ondersteunt.

In de aanloop naar die top publiceert de EC vandaag een persbericht (NL) en een mededeling (EN)
waarin de EC de lidstaten oproept om hun verantwoordelijkheden op te nemen in de huidige
vluchtelingencrisis en concrete maatregelen te nemen voor de opvang van de vluchtelingen.
Tip: de Gender equality commission van de Raad van Europa
Het loont de moeite om ook eens een kijkje te nemen op de site van die commissie.
 De Raad van Europa is de grootste mensenrechtenorganisatie in Europa. Alle 47 lidstaten,
waaronder 28 EU-lidstaten, hebben het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
ondertekend.
De gendergelijkheidscommissie helpt de gendermainstreaming te bevorderen in het beleid van
de Raad en ondersteunt de uitvoering van de Strategie voor Gendergelijkheid 2014-2017. Deze
strategie heeft vijf concrete doelstellingen vooropgesteld: genderstereotypen en seksisme
bestrijden; geweld tegen vrouwen voorkomen en bestrijden; de gelijke toegang van vrouwen tot
gerechtigheid garanderen°; de evenwichtige deelname van vrouwen in de politieke en publieke
besluitvorming; gendermainstreaming in het hele beleid en in alle beleidsmaatregelen.
° op 15 en 16 oktober organiseert de commissie een derde conferentie over de toegang van
vrouwen tot justitie in Bern.
 In deze brochure vind je een beknopt overzicht van de verdragen en aanbevelingen op gebied
van mensenrechten en gendergelijkheid van de Raad van Europa.
 De site van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa levert ook interessante
documenten (aanbevelingen, resoluties, adviezen, rapporten…) op ivm gendergelijkheid.
Zo werd in plenaire zitting op 2 oktober resolutie 2079 goedgekeurd over ‘Equality and shared
parental responsibility: the role of fathers’ (de voertaal van de Raad is EN of FR).
Beijing+20, de EU en België
Op 27 september hebben zo’n 80 wereldleiders zich persoonlijk geëngageerd om de discriminatie
van vrouwen te doen stoppen tegen 2030 en om onmiddellijk concrete en meetbare acties te
ondernemen voor snelle veranderingen in hun land. De toespraak van premier Michel en de
verbintenissen van België voor Planet 50-50 by 2030 – STEP IT UP for gender equality kan u op de
site van UN Women vinden. U vindt er ook de verbintenissen van de Raad van Europa en van de EU
bij monde van EU-commissaris Frans Timmermans.

