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Betreft: Toetsing van de uitvoering door de lidstaten en de instellingen van de EU van het 

Actieprogramma van Peking
– "Peking +15": toetsing van de vorderingen

= Ontwerp-conclusies van de Raad van de Europese Unie en de 
vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de 
Raad bijeen

In het kader van de follow-up van het Actieprogramma van Peking dat tijdens de 

Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1995 is aangenomen, heeft het 

voorzitterschap, met het oog op de toetsing van het programma na vijftien jaar, een rapport 

opgesteld met als titel: "Peking + 15: het Actieprogramma en de Europese Unie"1.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes ontwerp-conclusies van de Raad over 

"Peking + 15": toetsing van de vorderingen", ten aanzien waarvan het Comité van permanente

vertegenwoordigers op 13 november 2009 zijn overeenstemming heeft bevestigd.

  
1 Het verslag van het voorzitterschap staat in doc. 15487/09 ADD 1.
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HU handhaafde een taalvoorbehoud in afwachting van de verspreiding van de Hongaarse versie van 

de ontwerp-conclusies.

De Raad van de Europese Unie en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het 

kader van de Raad bijeen, wordt verzocht de bijgaande conclusies aan te nemen.

_________________
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BIJLAGE

ONTWERP-CONCLUSIES VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE 

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN, IN HET KADER 

VAN DE RAAD BIJEEN,

over de toetsing van de uitvoering door de lidstaten en de instellingen van de EU van het 

Actieprogramma van Peking

"PEKING +15": TOETSING VAN DE VORDERINGEN

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE 

REGERINGEN DER LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

1. ERKENNEN dat gendergelijkheid een fundamenteel, in het EG-Verdrag verankerd, beginsel 

van de Europese Unie is en een van de doelstellingen en taken van de Gemeenschap, en dat 

het integreren van het aspect gelijkheid van mannen en vrouwen in alle communautaire 

activiteiten een specifieke opdracht voor de Gemeenschap vormt2.

2. BEVESTIGEN dat het onverkorte genot van alle mensenrechten door vrouwen en meisjes een 

onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar onderdeel van de universele mensenrechten vormt, 

en van wezenlijk belang is voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes, en 

voor de bevordering van vrede, veiligheid en ontwikkeling.

3. OVERWEGENDE hetgeen volgt:

a) naar aanleiding van de vierde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 

1995 in Peking heeft de Europese Raad van Madrid (15-16 december 1995) verzocht 

om een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering in de lidstaten van het Actieprogramma 

van Peking;

  
2 Artikel 2 en artikel 3, lid 2, van het EG-Verdrag
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b) de Raad heeft op 2 december 1998 besloten dat de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering 

van het Actieprogramma van Peking een voorstel voor een reeks kwantitatieve en 

kwalitatieve indicatoren en ijkpunten zou omvatten;

c) de opeenvolgende voorzitterschappen hebben sinds 1999 een reeks kwantitatieve en 

kwalitatieve indicatoren ontwikkeld op een aantal van de twaalf kritieke 

aandachtsgebieden van het Actieprogramma van Peking3, en de Raad heeft elk jaar 

conclusies over deze indicatoren aangenomen;

d) conform het verzoek van de Europese Raad van 20-21 maart 2003 stelt de Europese 

Commissie in samenwerking met de EU-lidstaten jaarlijks voor de 

voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad een verslag op over de ontwikkelingen op 

het gebied van gendergelijkheid, alsook richtsnoeren voor de gendermainstreaming van 

het sectorale beleid;

e) in de context van de toetsing van het Actieprogramma van Peking na tien jaar hebben de 

EU-ministers verantwoordelijk voor het gendergelijkheidsbeleid op 4 februari 2005 in 

Luxemburg een gezamenlijke verklaring aangenomen, waarin zij onder meer hun 

krachtige steun en inzet voor de volledige, effectieve uitvoering van de verklaring van 

Peking en het actieprogramma uitspreken; de Raad heeft op 2 en 3 juni 2005 de 

lidstaten en de Europese Commissie verzocht de institutionele regelingen ter 

bevordering van gendergelijkheid te versterken en een kader tot stand te brengen voor 

de beoordeling van de uitvoering van het Actieprogramma van Peking, met het oog op 

een meer samenhangend en systematisch toezicht op de vorderingen, en hij heeft de 

Commissie verzocht de beoordeling van relevante indicatoren die zijn ontwikkeld voor 

de follow-up van de uitvoering van dat actieprogramma, op te nemen in haar jaarverslag 

voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad;

  
3 Vrouwen en besluitvorming (1999); Vrouwen in de economie (het combineren van beroeps-

en gezinsleven) (2000); Vrouwen in de economie (gelijke beloning) (2001); Geweld tegen 
vrouwen (2002); Vrouwen en mannen in de economische besluitvorming (2003); Seksuele 
intimidatie op het werk (2004); Vrouwen en gezondheid (2006); Institutionele regelingen 
(2006); Onderwijs en opleiding van vrouwen (2007); Vrouwen en armoede (2007); Jonge 
meisjes (2008); en Vrouwen en gewapende conflicten (2008).
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f) de Raad heeft op 14 mei 2007 conclusies aangenomen over gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkelingssamenwerking4;

g) de Raad heeft in 2008 zijn goedkeuring gehecht aan de EU-richtsnoeren inzake geweld 

tegen vrouwen en de bestrijding van alle vormen van discriminatie van vrouwen5, 

alsook aan de alomvattende aanpak voor de uitvoering door de EU van de resoluties 

1325 en 1820 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over vrouwen, vrede en 

veiligheid6;

h) de Raad heeft in juni 2005 bevestigd dat de Groep op hoog niveau inzake 

gendermainstreaming een belangrijke rol vervult bij de strategische follow-up van de 

uitvoering van het Actieprogramma van Peking7;

i) het in december 2006 opgerichte Europees Instituut voor gendergelijkheid zal nog meer 

mogelijkheden bieden om de follow-upregelingen conform Verordening (EG) nr. 

1922/068 en de jaarlijkse werkprogramma's van het Instituut te verbeteren, aangezien 

het een van zijn taken is methoden te ontwikkelen voor een betere vergelijkbaarheid en 

betrouwbaarheid van gegevens in verband met gendergelijkheid;

j) de Raad heeft op 17 december 2008 de Commissie en de lidstaten verzocht een 

algemene evaluatie uit te voeren van alle kritieke aandachtsgebieden van het 

Actieprogramma van Peking. Aangezien de vorige algemene evaluatie ("Peking + 10"9) 

in 2005 plaatsvond, heeft het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie een 

analyse van de vorderingen gedurende de afgelopen vijf jaar gemaakt en daarbij een 

uitvoerig rapport gepresenteerd waarin wordt gewezen op de hinderpalen die de 

onverkorte uitvoering van gendergelijkheid op dit ogenblik in de weg staan en waarin 

tevens de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst worden vastgesteld.

  
4 Doc. 9561/07.
5 Doc. 16173/08 + COR 1.
6 Doc. 15671/1/08 REV 1.
7 Doc. 9242/05.
8 PB L 403 van 30.12.2006, blz. 9.
9 Zie doc. 9242/05.
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4. WIJZEN EROP dat de bestrijding van de huidige wereldwijde economische en financiële 

crisis een van de belangrijkste uitdagingen ooit voor de Europese Unie is en dat deze 

wereldwijde crisis de werkgelegenheid en de economische status van vrouwen en mannen 

wellicht op verschillende wijze zal beïnvloeden, zowel in de Europese Unie als in haar 

partnerlanden.

5. BENADRUKKEN het volgende:

a) ondanks de vorderingen met de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van 

het Actieprogramma van Peking blijven ongelijkheid en genderstereotypen bestaan, 

waarbij vrouwen zich ten opzichte van mannen nog steeds in een nadelige positie 

bevinden op vele van de gebieden waarop het programma betrekking heeft;

b) concrete maatregelen voor de bestrijding van genderstereotypen en de toepassing van 

gendermainstreaming in de verdere ontwikkeling van het integratie- en migratiebeleid 

zijn nodig opdat alle vrouwen en meisjes, en mannen en jongens zich volledig kunnen 

ontplooien in alle geledingen van de samenleving;

c) hoewel in de Lissabonstrategie wordt erkend dat gendergelijkheid en 

gendermainstreaming van essentieel belang zijn om vooruitgang te boeken, blijkt uit de 

nationale hervormingsprogramma's voor 2008 dat de integratie van het 

genderperspectief in het sectorale beleid niet altijd toereikend is10; 

d) er is zowel op nationaal als op EU-niveau nog steeds een gebrek aan tijdige, 

betrouwbare en vergelijkbare gegevens voor de reeds ontwikkelde indicatoren op vele 

van de kritieke aandachtsgebieden die in het Actieprogramma van Peking zijn 

vastgesteld, waaronder vrouwen en armoede, geweld tegen vrouwen, institutionele 

regelingen, vrouwen en gewapende conflicten, vrouwen en gezondheid en jonge 

meisjes;

  
10 De nationale hervormingsprogramma's voor 2008 en de genderaspecten van de Europese 

werkgelegenheidsstrategieën:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en&moreDocuments=yes
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e) gendermainstreaming en specifieke maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid 

zijn elkaar ondersteunende strategieën; zowel op nationaal als op EU-niveau moeten 

structuren en methoden worden versterkt en daadwerkelijk worden gebruikt; en met de 

effectieve steun van het Europees Instituut voor gendergelijkheid dient er verder werk te 

worden gemaakt van strategieën en instrumenten voor gendermainstreaming, zoals 

bijvoorbeeld gendereffectbeoordeling, genderbewust budgetteren en opleiding op 

gendergebied.

6. BEVESTIGEN hun krachtige steun en inzet voor de onverkorte uitvoering van de verklaring 

en het actieprogramma van de vierde Wereldvrouwenconferentie, de politieke verklaring 

inzake Peking + 5 en het slotdocument van de 23e bijzondere zitting van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties, alsmede van de politieke verklaring die de lidstaten 

van de Verenigde Naties in maart 2005 tijdens de 49e zitting van de commissie over de status 

van vrouwen hebben aangenomen.

7. NEMEN NOTA van het verslag "Peking +15: het Actieprogramma en de Europese Unie" van 

het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie, met het oog op de komende 54e zitting 

van de VN-commissie over de status van vrouwen in 2010 waar de vijftiende verjaardag van 

de aanneming van het Actieprogramma van Peking zal worden herdacht.

8. VERZOEKEN DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE:

a) nationale en EU-bureaus voor de statistiek te ondersteunen en samenwerking en 

efficiëntie aan te moedigen, onder meer door gebruik te maken van de capaciteit van het 

Europees Instituut voor gendergelijkheid, teneinde het verzamelen, opmaken, 

analyseren, verspreiden en gebruiken van recente, betrouwbare en vergelijkbare 

gegevens, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, verder te verbeteren en aldus een beter 

inzicht te verschaffen in de problemen en vraagstukken in verband met vrouwen en 

mannen en de bevordering van gendergelijkheid; en met dit doel voor ogen maatregelen 

te nemen om ervoor te zorgen dat statistieken, gegevens en informatie over de relevante 

indicatoren in verband met het Actieprogramma van Peking ruim beschikbaar worden 

gesteld en regelmatig worden geactualiseerd;
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b) gendermainstreaming waar nodig systematischer toe te passen en te bewaken, onder 

meer in wetgevende, financiële en andere belangrijke processen, strategieën, 

programma's en projecten op verschillende beleidsgebieden, waaronder het economisch 

en het integratiebeleid, in de open coördinatiemethode voor zowel werkgelegenheid als 

sociale bescherming en sociale insluiting, in de hernieuwde EU-strategie voor duurzame 

ontwikkeling, in het raamwerk voor Europese samenwerking in jeugdzaken, in het 

externe en het ontwikkelingsbeleid, alsmede in het Europees veiligheids- en 

defensiebeleid, met name in de context van de Resoluties 1325, 1820, 1888 en 188911

van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties; de gevolgen van gendermainstreaming 

op al deze gebieden te beoordelen; en het systematische gebruik van de voor de follow-

up van het Actieprogramma van Peking ontwikkelde indicatoren aan te moedigen in alle 

betrokken beleidstakken en -processen;

c) te erkennen dat sommige van de indicatoren die zijn ontwikkeld voor het bewaken van 

de vorderingen met de uitvoering van het Actieprogramma van Peking een waardevol 

instrument kunnen vormen voor de versterking van het genderperspectief in de 

bewakingsmechanismen van de Lissabonstrategie voor de periode na 2010, en hiermee 

indien nodig rekening te houden;

d) verder werk te maken van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van het 

Actieprogramma van Peking en waar dienstig daadwerkelijk gebruik te maken van de 

indicatoren en de analytische verslagen als bijdrage aan de verschillende 

beleidsgebieden, voor een sterkere gendermainstreaming in de Raadsformaties en bij het 

overwegen van nieuwe initiatieven ter verwezenlijking van gendergelijkheid;

  
11 Malta bevestigt zijn standpunt ten aanzien van Resolutie 1889 van de Veiligheidsraad inzake 

de uitvoering van Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake 
vrouwen en vrede en veiligheid, en met name zijn voorbehoud bij punt 10 van de Resolutie, 
zoals uiteengezet in de brief van 7 oktober 2009 van de permanente vertegenwoordiger van 
Malta bij de Verenigde Naties aan de secretaris-generaal en de voorzitter van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (doc. ref. A/64/483-S/2009/512).
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e) in samenwerking met de sociale partners, de civiele samenleving en andere betrokkenen 

passende maatregelen te ontwikkelen, aan te nemen en uit te voeren opdat mannen en 

jongens, wier rol essentieel is voor het verwezenlijken van gendergelijkheid, actief 

worden betrokken bij beleidsmaatregelen en programma's ter bevordering van 

gendergelijkheid en opdat mannen in staat worden gesteld en worden aangemoedigd op 

gelijke voet met vrouwen huishoudelijke en gezinstaken op zich te nemen;

f) de actieve samenwerking met de sociale partners, de actoren van de civiele samenleving 

en de particuliere sector voort te zetten en hun betrokkenheid aan te moedigen bij de 

verwezenlijking van gelijkheid tussen vrouwen en mannen;

g) verdere stappen te ondernemen om empowerment van vrouwen, gendergelijkheid en 

gendermainstreaming in ontwikkelingssamenwerking te bevorderen, onder meer door 

de voltooiing en aanneming van een EU-genderactieplan en in overeenstemming met de 

verklaring van Parijs over doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de Actieagenda 

van Accra;

h) door te gaan met het aannemen en uitvoeren van specifieke beleidsmaatregelen inzake 

gendergelijkheid, waaronder actieve maatregelen, teneinde de verwezenlijking van 

feitelijke gendergelijkheid te versnellen en het onverkorte genot van alle mensenrechten 

door vrouwen en meisjes te bevorderen.

9. VERZOEKEN DE LIDSTATEN:

a) met gebruikmaking van de capaciteit van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 

indicatoren te ontwikkelen inzake "vrouwen en het milieu" en "vrouwen en de media" 

die behoren tot de kritieke aandachtsgebieden van het Actieprogramma van Peking die 

nog moeten worden aangepakt, en de reeds ontwikkelde indicatoren opnieuw te bezien 

in overeenstemming met het door de Commissie op te stellen tussentijds plan; 
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b) de Commissie te steunen bij de opstelling van de toekomstige strategie voor 

gendergelijkheid in aansluiting op de huidige routekaart voor de gelijkheid van vrouwen 

en mannen 2006-201012, en het door de Europese Raad in maart 2006 aangenomen 

Europees Pact voor gendergelijkheid13 te bevestigen.

10. VERZOEKEN DE COMMISSIE:

a) een tussentijds plan op te stellen voor de regelmatige follow-up en herziening van de 

reeds voor de follow-up van het Actieprogramma van Peking opgestelde indicatoren, 

met gebruikmaking van alle beschikbare middelen, waaronder de expertise van de groep 

op hoog niveau inzake gendermainstreaming;

b) de uitwisseling van kennis tussen de lidstaten op alle gebieden van het Actieprogramma 

van Peking te blijven bevorderen via het programma voor de uitwisseling van goede 

praktijken inzake gendergelijkheid, teneinde de uitvoering van de in het 

actieprogramma vervatte toezeggingen te versterken, en gebruik te maken van de 

capaciteit van het Europees Instituut voor gendergelijkheid;

c) op basis van de zes prioriteiten van de huidige routekaart voor de gelijkheid van 

vrouwen en mannen 2006-201014 een follow-upstrategie op te stellen, rekening houdend 

met bestaande instrumenten en met inachtneming van de huidige issues en uitdagingen 

zoals de economische en financiële crisis, het milieu en de klimaatverandering, 

duurzame ontwikkeling, de vergrijzing van de samenleving en toenemende migratie, de 

situatie van vrouwen uit etnische minderheden, en de rol van jongens en mannen bij de 

totstandkoming van gendergelijkheid.

  
12 Doc. 7034/06.
13 Doc. 7775/1/06 REV 1, punt 40 en bijlage II.
14 Gelijke economische onafhankelijkheid voor vrouwen en mannen; beter combineren van 

werk, gezin en privéleven; gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming;
uitroeiing van genderspecifiek geweld; de uitbanning van genderstereotypen in de 
samenleving; en de bevordering van gendergelijkheid in het externe en het 
ontwikkelingsbeleid.
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11. BELOVEN de vorderingen met de kritieke aandachtsgebieden van het Actieprogramma van 

Peking waarvoor reeds indicatoren zijn ontwikkeld regelmatig te evalueren, en VERZOEKEN 

de Commissie het resultaat van deze evaluaties mee te nemen in haar jaarverslag inzake 

gelijkheid van vrouwen en mannen aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad.

_________________


