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Een Unie van gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen is een kernwaarde en kernopdracht van de
Europese Unie (EU). Dit werd verdragsrechtelijk vastgelegd in meerdere bepalingen. 1 Hoewel de EU
op wereldniveau koploper is op vlak van gendergelijkheid en er ook de laatste decennia vooruitgang
is geboekt, bestaat er nog heel wat ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. In geen enkele lidstaat
is er sprake van volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de vooruitgang verloopt traag. 2
De lidstaten scoren gemiddeld 67,4% op de gendergelijkheidsindex van 2019 (een verbetering met
5,4 punten sinds 2005). België doet het met 71,1 punten iets beter, maar loopt toch merkelijk achter
op koplopers Zweden (83,6 p) en Denemarken (77,5 p). Deze genderongelijkheid tussen vrouwen en
mannen heeft o.m. te maken met stereotype beeldvorming, met geweld op vrouwen, met ongelijke
zorg(last), ongelijke kansen en ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt en tot de besluitvorming.
De strategie voor gendergelijkheid wil hier een antwoord op geven en sluit aan bij de zes politieke
krachtlijnen van de Commissie Von der Leyen, zijnde: een Europese ‘groene deal’, een economie die
werkt voor de mensen, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, onze Europese levenswijze
beschermen, een sterker Europa in de wereld en een nieuwe impuls voor de Europese democratie. 3
Binnen deze context presenteerde de Europese Commissie op 5 maart 2020 haar nieuwe Europese
strategie voor de gendergelijkheid 2020-2025. 4 De strategie schetst welke initiatieven de Commissie
in de komende vijf jaar zal nemen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verbeteren. De
uitvoering van de strategie berust op een tweeledige aanpak, zijnde: een combinatie van gerichte
maatregelen met een globaal sterker beleid van gendermainstreaming (de systematische opname
van een gendergelijkheidsperspectief in alle fasen van het beleid en op alle beleidsdomeinen). Er zal
ook rekening worden gehouden met intersectionaliteit als transversaal principe.
De strategie gaat in op zes domeinen voor actie om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te
bevorderen:
I. Vrijwaring van geweld en genderstereotypen;
II. Slagen in een gendergelijke economie;
III. In gelijke mate leiding geven binnen de hele samenleving;
IV. Gendermainstreaming en een intersectioneel perspectief bij het EU-beleid;
V. Financiering van acties ter bevordering van gendergelijkheid in de EU;
VI. Gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen in de hele wereld.
In de tekst wordt telkens kort geschetst wat de situatie is op vlak van (on)gelijkheid tussen vrouwen
en mannen, wat het probleem is, welke obstakels er zijn, wat men wil bereiken en welke oplossing
men daarvoor wil aanreiken, en dus welke initiatieven de Europese Unie daarom zal nemen.

1

Zie artikel 2 en artikel 3, lid 3 van het Verdrag van de Europese Unie, de artikelen 8, 10, 19 en 157 van het
Verdrag over de Werking van de Europese Unie en de artikelen 21 en 23 van het EU Handvest van de
Grondrechten. Zie hierover ook Nieuws uit Europa 2020, nr.1 op de website van de Vrouwenraad.
2
Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
3
Een Unie die de lat hoger legt. Mijn agenda voor Europa. Politieke beleidslijnen voor de volgende Europese
Commissie 2019-2024, door kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen,
4
De strategie werd aangenomen als Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s als Strategie voor gendergelijkheid:
streven naar een Unie van gelijkheid, Brussel, 5.3.2020, COM(2020) 152 final.
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I. Gevrijwaard blijven van geweld en stereotypes
I.1 Gendergerelateerd geweld uitbannen 5
De Europese Commissie zal


de Raad vragen om een snelle afronding en ratificatie van de toetreding van de EU tot het
verdrag van Istanbul over intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen. 6
Alternatief. Indien de toetreding geblokkeerd blijft zal de Commissie in 2021 maatregelen
voorstellen om dezelfde doelstellingen als het Verdrag van Istanboel te bereiken. Dit zal
gebeuren door vormen van criminaliteit waarvoor harmonisatie mogelijk is 7 uit te breiden met
gendergerelateerd geweld, waaronder voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie,
misbruik van vrouwen en vrouwelijke genitale verminking.



een aanbeveling over het voorkomen van schadelijke praktijken zoals genitale verminking,
gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie, huwelijke op jonge leeftijd, ‘eergerelateerd’
geweld (e.a.) formuleren. De aanbeveling zal ingaan op het belang van onderwijs, de versterking
van openbare diensten, preventieve en ondersteunende maatregelen, vorming voor betrokken
beroepskrachten en toegang van de slachtoffers tot justitie.



in 2020 een strategie voor de rechten van slachtoffers voorstellen om tegemoet te komen aan
de specifieke behoeften van slachtoffers van gendergebonden geweld.



de lidstaten verzoeken om de Richtlijn rechten van het slachtoffer 8, de Richtlijn seksueel
misbruik van kinderen 9en ander relevant EU-recht ter bescherming van slachtoffers van
gendergerelateerd geweld 10 uit te voeren.



een EU netwerk voor preventie van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld opzetten,
waarin afgevaardigden van de lidstaten en andere stakeholders goede praktijken kunnen
uitwisselen; en zorgen voor de financiering van opleiding, capaciteitsopbouw en van
ondersteunende diensten. Hierbij zal bijzonder aandacht gaan naar geweldpreventie gericht op
mannen en jongens.



de lidstaten aanmoedigen om het ILO verdrag 190 over de uitbanning van geweld en
intimidatie in de wereld van werk (19 november 2019) te ratificeren en uit te voeren en om de
EU reglementering over bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie 11 uit te
voeren. Als werkgever zal de Commissie een nieuw rechtskader aannemen in verband met
preventieve en reactieve maatregelen tegen intimidatie op het werk.

5

Gendergerelateerd geweld wordt omschreven als ‘geweld gericht tegen vrouwen omdat ze vrouw zijn of dat vrouwen
onevenredig treft’.
6
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld,
Istanboel, 5 mei 2011.
7
Onder artikel 83, lid 1, Verdrag over de Werking van de EU.
8
Voortbouwend op Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de
bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.
9
Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.
10
Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers
daarvan, Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel, Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de
wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken en Richtlijn 2004/80/EG van de Raad betreffende
de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.
11
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 over de toepassing van gelijke kansen en
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep.
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het beleidskader voor digitale diensten aanpassen (o.m. om digitaal geweld op vrouwen te
bestrijden) en voorstellen om de verantwoordelijkheid van een online platform i.v.m. door
gebruikers verspreide inhoud te verduidelijken, m.n.: maatregelen die van platforms worden
verwacht om illegale online activiteiten aan te pakken en om de grondrechten te beschermen.



een nieuwe strategie voor het bannen van de mensenhandel voorstellen



een strategie voor meer doeltreffende bestrijding van seksueel misbruik van kinderen
voorstellen.



EUROSTAT opdragen om een Europese enquête over prevalentie en dynamiek van geweld op
vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld te voeren. De resultaten zullen in
2023 bekendgemaakt worden.



lidstaten vragen om systematisch gegevens te verzamelen over gendergebonden geweld en
om hierover te rapporteren.



via het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (2021-2027) projecten van het
maatschappelijk middenveld en van overheidsinstellingen i.v.m. onder meer het voorkomen en
bestrijden van gendergerelateerd geweld en genderstereotypering ondersteunen.

I.2 Bestrijden van genderstereotypen
Kunstmatige intelligentie (KI)
 Het witboek Kunstmatige intelligentie (KI) benadert KI vanuit de grondwaarden van de
Europese Unie, waaronder non-discriminatie en gendergelijkheid.


Het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa zal ook inzichten
en oplossingen aanreiken voor het aanpakken van potentiële gendervooroordelen bij KI en voor
het ontkrachten van genderstereotypen (sociaal, economisch, cultureel).

Media en culturele sector
 In het kader van Creatief Europa wordt de steun voor projecten die gendergelijkheid
bevorderen behouden, o.m. via Music moves Europe.


De Commissie zal, als onderdeel van het volgende sub-programma MEDIA van Creatief Europa,
een strategie voor gendergelijkheid in de audiovisuele media voorstellen.



Er komt een EU-brede communicatiecampagne ter bestrijding van genderstereotypen.

II. Slagen in een gendergelijke economie
Om te komen tot een gendergelijke economie focust de Europese Commissie op vier globale
doelstellingen: de genderkloven tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en inzake
pensioenen en zorg verkleinen/dichten en de gelijke participatie van vrouwen en mannen in de
verschillende sectoren van de arbeidsmarkt bevorderen. Onder elk van deze doelstellingen worden
meerdere acties voorzien.
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II.1 Genderkloven op de arbeidsmarkt dichten


De Commissie zal erover waken dat de Lidstaten de Richtlijn over het evenwicht tussen werk
en privéleven 12 correct omzetten en uitvoeren en ze verzoekt de lidstaten om verder te gaan
dan deze minimumnormen. Ze vraagt ook dat de Lidstaten het gendergelijkheidsrecht en het
arbeidsrecht van de EU naar behoren te implementeren.13



In het kader van het Europees Semester zullen gendergelijkheid op arbeidsmarkt, sociale
inclusie en onderwijs verder gemonitord worden d.m.v. de integratie van het Sociale Scorebord
(verbonden aan de Europese Pijler van Sociale Rechten) 14 en de integratie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) – waaronder SDG 5 over gendergelijkheid15 – in de
landenverslagen in het kader van het Europees Semester.



Het steunprogramma voor structurele hervormingen kan lidstaten te ondersteunen bij het
beleid van gendermainstreaming in het openbaar bestuur, de overheidsbegroting en het
financieel beheer en bij hervormingen om de arbeidsparticipatiekloof v/m te dichten.



De Commissie zal richtsnoeren opstellen over sociale en economische beleidsmaatregelen,
belastings- en sociale beschermingsstelsels en de wijze waarop deze financiële stimulerende of
ontmoedigende prikkels voor tweede verdieners kunnen inhouden .

Vrouwen als ondernemer en investeerder


In het kader van de Europese Innovatieraad van Horizon Europa zullen gerichte maatregelen
ontwikkeld worden om de participatie van vrouwen aan innovatie te bevorderen met inbegrip
van een proefproject ter bevordering van door vrouwen geleide startups en geleide innovatie in
kleine en middelgrote ondernemingen in 2020.



De Commissie zal stimuleren dat vrouwen besluitvormingsposities bekleden bij private equityen durfkapitaalfondsen. Daarnaast zal zij fondsen steunen die met gender-gediversifieerde
portefeuilles investeren in het kader van het InvestEU-programma, om particuliere en publieke
investeringen in Europa te mobiliseren voor meer duurzame, inclusieve en innovatieve groei.

II.2 Gelijke participatie in verschillende sectoren van de economie


Ondervertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in bepaalde sectoren zal aangepakt worden
via een actualisering van het actieplan voor digitaal onderwijs. Daarnaast zal het scorebord
‘Women in Digital’ systematischer worden gebruikt en verzoekt de Commissie de lidstaten om
de ministeriële verklaring ‘Women in Digital’ uit te voeren.



De bijgewerkte vaardighedenagenda voor Europa zal horizontale segregatie, stereotypering en
genderkloven in onderwijs en opleiding helpen aanpakken.

12

Richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
Het gaat onder meer om de Richtlijnen gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en
beroep, gelijkheid van vrouwen en mannen op het gebied van zelfstandige arbeid, toegang tot goederen en diensten,
sociale zekerheid, zwangerschap en moederschap, deeltijdarbeid, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de
Aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 over toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen en
de Aanbeveling van de Commissie van 22 juni 2018 over normen voor organen voor gelijke behandeling.
14
Principe 2 van de pijler betreft de gelijkheid van mannen en vrouwen, terwijl meerdere andere beginselen betrekking
hebben op gendergebonden zoals gelijke kansen (P3), evenwicht tussen werk en privéleven (P9), kinderopvang en hulp aan
kinderen (P11), inkomen voor ouderen en pensioenen (P15) en langdurige zorg (P18).
15
De SDG’s zijn deel van Agenda 2030: besluit A/70/L.1 van de VN Algemene vergadering over duurzame ontwikkeling. Op
de website van de Vrouwenraad vindt u meer informatie over de genderdimensie van Agenda 2030.
13
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Het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over beroepsonderwijs en -opleiding zal
bijdragen tot een beter genderevenwicht in beroepen en zal genderstereotypen aanpakken.



In het kader van de versterkte jongerengarantie zal specifiek aandacht zijn voor vrouwen of
meisjes die geen onderwijs of opleiding volgen of geen werk hebben.



In de mededeling van de Commissie over de Europese onderwijsruimte zal gendergelijkheid
één van de centrale elementen zijn.



Het hernieuwde strategische acties voor gendergelijkheid in de sport moet ertoe leiden dat
meer vrouwen en meisjes aan sport en lichaamsbeweging gaan doen, en zal gendergelijkheid in
leidinggevende functies binnen sportorganisaties bevorderen.

II.3 De loonkloof en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken
Inzake de loonkloof
 Eind 2020 zal de Commissie een voorstel voor bindende maatregelen inzake loontransparantie
indienen om de rechten van werknemers op informatie te versterken. 16 De Commissie koppelt
de goedkeuring van deze strategie aan een brede en inclusieve raadplegingsprocedure voor het
brede publiek, de lidstaten en de sociale partners.


De Commissie zal opnieuw overleggen met de sociale partners over de manier waarop meer
gendergelijkheid op de arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd (m.i.v. hun eigen structuren) en
zij zal de sociale partners aanmoedigen om de arbeidsparticipatiekloof en de loonkloof tussen
vrouwen en mannen krachtiger aan te pakken.



De Commissie vraagt de Lidstaten om gevolg te geven aan de conclusies van de Raad ‘Dichten
van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: kernbeleid en kernmaatregelen’ (13 juni 2019).

Inzake de pensioenkloof
 In het verslag 2021 over de toereikendheid van pensioenen wordt de pensioenkloof tussen
vrouwen en mannen onderzocht: er zal nagegaan worden hoe in pensioenstelsels risico’s en
middelen tussen vrouwen en mannen worden verdeeld.


De Commissie zal een stand van zaken opmaken over pensioenkredieten voor met zorg
verbonden loopbaanonderbrekingen in het kader van bedrijfspensioenregelingen, zoals
aanbevolen door de Groep op hoog niveau inzake pensioenen. 17

II.4 De zorgkloof tussen mannen en vrouwen dichten


De Commissie zal voorstellen om de Barcelona-doelstellingen over onderwijs en opvang voor
jonge kinderen te herzien, met oog op verdere opwaartse convergentie tussen de lidstaten.

16

De Commissie evalueerde het bestaande kader voor gelijk loon voor gelijkwaardig werk. Zie: Evaluatie van de relevante
bepaling van Richtlijn 2006/54/EG ter uitvoering van het Verdragsbeginsel ‘gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige
arbeid’ (SWD(2020)50); en Verslag over de uitvoering van het EU-actieplan 2017-2019: de loonkloof tussen vrouwen en
mannen aanpakken, COM (2020) 101 final.
17
Final report of the High-level group of experts on pensions, december 2019.
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3589
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Het voorstel van de Commissie voor een kindergarantie 2021 zal een belangrijk instrument zijn
om ongelijkheid te verminderen en armoede te bestrijden en ervoor te zorgen dat kinderen
toegang hebben tot basisvoorzieningen.18



De Commissie verzoekt de lidstaten om te zorgen voor adequate investeringen in onderwijs,
opvang voor jonge kinderen en in langdurige zorg, o.m. met de beschikbare EU-financiering.
Ondersteuning van het beleid van de lidstaten voor beter beschikbare en betaalbare
hoogwaardige zorgdiensten voor kinderen en andere afhankelijke personen zal voortgezet
worden via (investeringen in) bestaande fondsen: het Europees Sociaal Fonds Plus, het
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het InvestEU-programma en het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.



Eind 2020 zal de Commissie een consultatie over een groenboek over vergrijzing lanceren, met
bijzondere aandacht voor langdurige zorg, pensioenen en actief ouder worden.

III. In gelijke mate leiding geven binnen de hele samenleving


De voorgestelde Richtlijn over de verbetering van de man-vrouwverhouding bij nietuitvoerende bestuurders 19 wordt opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees
Parlement en de Raad. Lidstaten worden verzocht deze vervolgens uit te voeren.



De uitwisseling van goede praktijken voor een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in
raden van bestuur en leidinggevende functies zal gefaciliteerd worden in de context van het EUplatform voor diversiteitshandvesten. De Commissie zal blijven samenwerken met EU-brede
projecten zoals de Europese genderdiversiteitsindex in bestuursraden.



De Commissie zal de deelname van vrouwen als kiezers en kandidaten aan de verkiezingen
voor het Europees Parlement van 2024 bevorderen via financiering en promotie van beste
praktijken. Europese politieke partijen die EU-financiering wensen, worden aangemoedigd om
transparant te zijn over de genderbalans van de politieke partijen die bij hen zijn aangesloten. 20



Ook EU-instellingen en -organen moeten zorgen voor genderevenwicht in leidinggevende
posities. De Commissie zal het goede voorbeeld 21geven en wil tegen eind 2024 op al haar
managementniveaus een genderevenwicht van 50 % bereiken d.m.v. ondersteunende
maatregelen, m.i.v. kwantitatieve doelen voor het benoemen van vrouwen en opleidingen
leiderschapsontwikkeling voor vrouwen. De Commissie zal ook meer inspanningen leveren om
tot een groter aandeel vrouwelijke managers binnen de EU-agentschappen te komen.



In conferenties die georganiseerd worden door de Commissie, zal zij zorgen voor een
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen onder sprekers en panelleden.

18

Zie hierover o.m. het werkprogramma van de Commissie; COM (2020)37. Voor dit programma voorziet de Commissie 5,9
miljard Euro in het meerjarig financieel kader (tussentijds verslag EP : P8_TA(2018)0449
19
COM(2012)614 final waarin wordt gesteld dat van de niet-uitvoerende bestuursleden in beursgenoteerde bedrijven ten
minste 40% van het ondervertegenwoordigde geslacht moet zijn. In de landen die relevante wetgevingsmaatregelen
hebben ingevoerd, heeft dat tot positieve resultaten geleid. Het gaat onder meer om Frankrijk, Italië, België, Duitsland en
meer recentelijk Oostenrijk en Portugal. Zie https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/moregender-equalitycorporate-boards-only-few-member-states.
20
Verordening 2018/673 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 141/2014 betreffende het statuut en de
financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, overweging 6.
21

Zie o.m. Mededeling van de Commissie C(2017) 5300 final over haar intern strategie gelijke kansen en
diversiteit (2017) en de persmededeling van de Commissie Juncker (oktober 2019).

VROUWENRAAD

7



De Commissie zal de lidstaten ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van meer
doeltreffende strategieën om het aantal vrouwen in besluitvormingsposities te verhogen, onder
meer via het programma voor wederzijds leren over gendergelijkheid.



In samenwerking met het Europees Instituut voor gendergelijkheid zal de Commissie gegevens
en analyses verspreiden over de trends inzake vrouwen en mannen in besluitvorming.



De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad om maatregelen te nemen om het
genderevenwicht op al hun managementniveaus en in leidinggevende functies te verbeteren.



De Commissie verzoekt de lidstaten om strategieën te ontwikkelen en uit te voeren om het
aantal vrouwen in besluitvormingsposities in de politiek en beleidsvorming te verhogen.

IV. Gendermainstreaming en een intersectioneel perspectief in het EU beleid


De Commissie zal een genderperspectief opnemen in alle belangrijke initiatieven die zij
ontplooit, waaronder : de Europese Groene Deal, de digitale transitie, de EU klimaatstrategie.
Gendermainstreaming wordt gefaciliteerd door de benoeming van een commissaris voor
Gelijkheid als afzonderlijke portefeuille en door de oprichting van een taskforce Gelijkheid.22



Wat de gezondheidszorg betreft, wordt een genderdimensie opgenomen in het EU-actieplan
voor kankerbestrijding dat in 2020 zal worden gelanceerd. Regelmatige uitwisseling van goede
praktijken tussen de lidstaten en de belanghebbenden over de genderaspecten van gezondheid
zal worden vergemakkelijkt, onder meer inzake seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten.



In de EU-agenda inzake drugs 2021-2025, die in 2020 zal worden aangenomen, zal worden
ingegaan op genderspecifieke problemen van vrouwen en meisjes op vlak van drugmisbruik.



In alle beleid zal rekening worden gehouden met de intersectionaliteit tussen gender en
andere discriminatiegronden. Het komende actieplan voor integratie en inclusie van
migranten en vluchtelingen in steden en de strategische EU-kaders inzake handicap, LGBTI+ in
inzake de integratie van de Roma en de kinderrechten zullen aan deze strategie en aan elkaar
worden gekoppeld. Het intersectionele perspectief zal ook steeds in aanmerking worden
genomen in het gendergelijkheidsbeleid.

V. Financiering van acties ter bevordering van gendergelijkheid in de EU
De genderdimensie wordt geïntegreerd in het meerjarig financieel kader , met name door:


Gendergelijkheid op te nemen in meerdere EU-financierings- en begrotingsgarantieinstrumenten zoals: het Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, Creatief Europa, het Cohesiefonds en het InvestEU-programma, het Fonds voor
asiel en migratie, het fonds voor innovatie en onderzoek (Horizon Europa), het programma

22

Helena Dalli, Commissaris voor Gelijkheid, coördineert de uitvoering van de strategie, bijgestaan door een nieuw
ingestelde Taskforce Gelijkheid. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle diensten van de Commissie en van de
Europese Dienst voor extern optreden. De Taskforce zal de ‘gelijkheid-mainstreaming’ faciliteren i.v.m. geslacht, ras of
etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele gerichtheid.
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Burgers, gelijkheid, rechten en waarden, het fonds voor plattelandsontwikkeling, het
toekomstige Erasmus+ programma, enz.
Voorbeeld. Via het Fonds voor asiel en migratie zal de Commissie lidstaten aanmoedigen gerichte
acties te ondernemen om specifieke behoeften van vrouwen in de asielprocedure te ondersteunen,
alsook acties die de integratie van vrouwen in de ‘nieuwe’ samenleving ondersteunen. Voorts zal het
fonds krachtiger bescherming van kwetsbare groepen mogelijk maken, waaronder vrouwen die het
slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld in asiel- en migratiesituaties.


Randvoorwaarden op te leggen aan lidstaten om een beroep te kunnen doen op EU fondsen.
De voorgestelde Verordening gemeenschappelijke bepalingen 23 definieert gendergelijkheid
als basisbeginsel dat van toepassing is op alle investeringen die een beroep doen op middelen
uit in de Verordening gebundelde fondsen. Voor investeringen in een beter genderevenwicht op
de arbeidsmarkt, in het evenwicht tussen werk en privéleven of in de infrastructuur voor
kinderopvang (middelen uit EFRO en ESF) geldt zelfs de bijzondere voorwaarde dat een lidstaat
over een nationaal strategisch kader voor gendergelijkheid moet beschikken.



Richtsnoeren van de Commissie over maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten om
discriminatie te bestrijden en gendergelijkheid in openbare aanbestedingen te bevorderen. 24



Monitoren van genderbudgetting. Zoals gevraagd door meerdere lidstaten en het Europees
Parlement 25 zal de Commissie kijken naar de genderimpact van haar activiteiten en naar de
manier waarop de uitgaven i.v.m. gendergelijkheid op programma-niveau in het MFK 20212027 kunnen worden gemeten. De resultaten van de onlangs gestarte audit van de Europese
Rekenkamer inzake gendermainstreaming in de EU-begroting ter bevordering van gelijkheid
zullen hieraan bijdragen.

VII. Gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen in de hele wereld
Gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen zijn een belangrijke doelstelling van
het externe optreden van de EU. Dit beleid krijgt vorm in meerdere initiatieven:


Het actieplan inzake gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de externe
betrekkingen (2016-2020) (GAPII) focust op: strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes,
promotie van de economische en sociale positie van vrouwen en waarborgen van hun
mensenrechten, politieke rechten en burgerrechten. Op grond van geleerde lessen zal 2020
GAP III worden gelanceerd: dit zal stroken met de EU strategie voor gendergelijkheid; alle
relevante elementen hieruit zullen opgenomen worden in het externe optreden van de EU.



De EU lanceerde het Spotlight-initiatief, een mondiaal EU-VN-programma om alle vormen van
geweld op vrouwen en meisjes te bannen, met een EU budget van 500 miljoen Euro. In 2020
wordt de campagne #WithHer opgestart om schadelijke gendernormen en stereotypen die
wereldwijd geweld op vrouwen in stand houden, te counteren en wordt ook het EU-actieplan
over mensenrechten en democratie (2020-2024) aangenomen.

23

COM/2018/375 final. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel
en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa.
24
Zie hierover Mededeling van de Commissie C(2019) 5494 final, Richtsnoeren voor de deelname van inschrijvers en
goederen uit derde landen aan de aanbestedingsmarkt van de EU en https://ec.europa.eu/info/policies/publicprocurement/support-tools-public-buyers_ga?2nd-language=nl
25
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2018/0903/20180828DraftReso
lutionGenderBudgetingintheEUBudget-thewayforward_EN.pdf
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De EU zal doorgaan met de uitvoering van de strategische aanpak en het actieplan van de EU
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 2019-2024.26



De Commissie zal via haar handelsbeleid gendergelijkheid actief blijven bevorderen o.m. via
actieve inzet binnen de Wereldhandelsorganisatie, verzamelen van naar geslacht uitgesplitste
gegevens zodat met handel verbonden aspecten van gendergelijkheid aan bod komen in
handelsovereenkomsten en er aandacht is voor gendereffecten in handelsinitiatieven.



In partnerlanden zal de EU gebruikmaken van het plan voor externe investeringen om het
ondernemerschap en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te bevorderen, waaronder
aantrekken van financiële middelen (100 miljoen euro) voor de toegang van vrouwen tot
financiering. De EU-strategie voor Afrika van 2020 zal ook gericht zijn op gendergelijkheid en de
versterking van de positie van de vrouw.



In het externe beleid van de EU wordt gendermainstreaming in het begrotingsproces gebruikt
door ervoor te zorgen dat 85 % van alle nieuwe programma’s bijdragen aan gendergelijkheid en
de versterking van de positie van de vrouw. 27

Tot slot
Over de uitvoering van de strategie wordt jaarlijks verslag uitgebracht, met voorbeelden van goede
praktijken uit de lidstaten, relevante gegevens van Eurostat en Eurofound, alsook indicatoren voor
het meten van de vooruitgang, voortbouwend op de jaarlijkse EU gendergelijkheidsindex van het
Europees instituut voor gendergelijkheid. EIGE zal ook gegevens en onderzoeksresultaten aanleveren
als input voor empirisch onderbouwde beleidsvorming van de EU-instellingen en de lidstaten.

Mogelijkheid tot indienen van projectvoorstellen (uiterste datum 1 april)
 Open oproep tot het indienen van voorstellen over het dichten van genderkloven
 Open oproep tot het indienen van voorstellen ter bestrijding van alle vormen van geweld tegen
kinderen, jongeren en vrouwen

Verslag 2019 over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de EU
Fact sheet. Kijker op EU actie voor vrouwen

26

De strategische aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede en veiligheid is gehecht aan de conclusies van de Raad van 10
december 2018 (document 15086/18), en het EU actieplan over vrouwen, vrede en veiligheid 2019-2024 (5 juli 2019).
27
Dit wordt gemeten aan de hand van de beleidsmarker voor gendergelijkheid van de OESO. Specifiek voor humanitaire
hulp past de Commissie haar eigen humanitaire gender- en leeftijdsmarker toe.
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