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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie – 2009
(2009/2101(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 2, artikel 3, lid 2, en artikel 141 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het verslag van de Commissie van 27 februari 2009 over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen – 2009 (COM(2009)0077),

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juni 2000 "Naar een communautaire 
raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)" 
(COM(2000)0335) en de jaarverslagen van de Commissie over de gelijkheid van vrouwen 
en mannen in de Europese Unie 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 
(respectievelijk COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 en COM(2008)0010),

– gelet op Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2008 "Meer steun voor het 
combineren van beroep, privéleven en gezinsleven" (COM(2008)0635),

– gezien het op 3 oktober 2008 door de Commissie ingediende voorstel voor een Richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van 
Richtlijn 86/613/EEG (COM(2008)0636),

– gezien het op 3 oktober 2008 door de Commissie ingediende voorstel voor een Richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de 
Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van 
de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie (COM(2008)0637),

– gezien het verslag van de Commissie van 3 oktober 2008 "Realisatie van de doelstellingen 
van Barcelona wat de opvangfaciliteiten voor kinderen onder de leerplichtige leeftijd 
betreft" (COM(2008)0638),

– gezien de stand van de ratificatie van het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding 
van mensenhandel (STCE 197),

– gezien het actiekader voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, dat op 22 maart 2005 
door de sociale partners is goedgekeurd,

                                               
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
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– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid, dat door de Europese Raad van 23 en 
24 maart 2006 is goedgekeurd,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 oktober 2006 over de immigratie van vrouwen: 
de rol van vrouwelijke immigranten en hun plaats in de Europese Unie1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2007 over een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-20102,

– gezien het op 22 maart 2007 aangenomen advies van het Raadgevend Comité voor gelijke 
kansen van mannen en vrouwen inzake beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 september 2008 over gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen – 20083,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2008 met aanbevelingen aan de 
Commissie over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen4,

– gelet op artikel 48 en artikel 119, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
(A7-0000/2009),

A. overwegende dat de Europese Unie momenteel een ernstige economische, financiële en 
sociale crisis doormaakt, met specifieke gevolgen voor de positie van de vrouw op de 
arbeidsmarkt en voor het privéleven van vrouwen,

B. overwegende dat mannen volgens de beschikbare gegevens als gevolg van de segregatie 
naar beroep en sector harder geraakt zijn aan het begin van de crisis; overwegende dat de 
beschikbare gegevens echter geen rekening houden met deeltijdwerk, terwijl 31,1% van 
de vrouwelijke en slechts 7,9% van de mannelijke werknemers deeltijds werken; 
overwegende dat vrouwen in de meerderheid zijn in de overheidsdiensten, en twee derde 
van het personeel uitmaken in het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale bijstand; 
overwegende dat de crisis derhalve dreigt vrouwen dubbel te treffen bij toekomstige 
budgettaire besparingen, wegens de mogelijke negatieve gevolgen daarvan op het aanbod 
van overheidsdiensten,

C. overwegende dat vrouwen, en met name alleenstaande moeders en vrouwen ouder dan 
65 jaar, traditioneel meer bedreigd zijn door armoede, en dat hun situatie in een context 
van crisis nog dreigt te verslechteren,

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie bij vrouwen 59,1% bedroeg in 2008, dat de 
gestage toename van deze participatie sinds 2000 echter niet geleid heeft tot een 
verbetering van de arbeidsomstandigheden van vrouwen, en dat deze nog steeds het 

                                               
1 PB C 313 E van 20.12.2006, blz. 118.
2 PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 56.
3 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2008)0399.
4 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2008)0544.
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slachtoffer zijn van segregatie naar beroep en sector,

E. overwegende dat het beloningsverschil tussen vrouwen en mannen sinds 2000 op een 
hoog niveau (tussen 14% en 17,4%) stagneert, ondanks de talrijke maatregelen van de 
Commissie en toezeggingen van de lidstaten, 

F. overwegende dat ex artikel 119, nu artikel 141 van het EG-Verdrag, bepaalt dat "iedere 
lidstaat er zorg voor draagt dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en 
vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast", en dat 
dit beginsel in de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is bevestigd,

G. overwegende de Commissie in bovengenoemde resolutie van 18 november 2008 wordt 
verzocht om vóór 31 december 2009 bij het Europees Parlement een wetsvoorstel over de 
herziening van de bestaande wetgeving met betrekking tot de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning voor mannen en vrouwen in te dienen,

H. overwegende dat ook mannen het slachtoffer zijn van segregatie naar beroep en sector, en 
van stereotypen over de rol van mannen en vrouwen,

I. overwegende dat de verdeling van gezins- en huishoudelijke taken tussen vrouwen en 
mannen, met name door meer gebruik te maken van ouder- en vaderschapsverlof, een 
absolute voorwaarde is voor de bevordering en verwezenlijking van gendergelijkheid,

J. overwegende dat de lidstaten tijdens de Europese Raad van Barcelona op 15 en 16 maart 
2002 zijn uitgenodigd om vóór 2010 te voorzien in kinderopvang voor ten minste 90% 
van de kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33% van de 
kinderen onder 3 jaar, maar dat meer dan de helft van de lidstaten nog ver van deze 
doelstelling verwijderd is,

K. overwegende dat 58,9% van de gediplomeerden van de universiteiten in de Unie vrouwen 
zijn, dat vrouwen de meerderheid vormen in de opleidingen handel, beheer en recht, maar 
in de minderheid blijven in leidinggevende functies bij ondernemingen en beleidsorganen; 
overwegende dat weinig vrouwen gediplomeerd zijn in de opleidingen informatica, 
ingenieur of fysica, waardoor vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de particuliere 
sector, die van doorslaggevend belang is voor het economisch herstel,

L. overwegende dat het aandeel vrouwelijke leden van het Europees Parlement is 
toegenomen van 32,1% tijdens de zittingsperiode 2004-2009 tot 35% na de Europese 
verkiezingen van 7 juni 2009, dat het aandeel vrouwelijke commissievoorzitters is 
gestegen van 25% naar 41%, en het aandeel vrouwelijke ondervoorzitters van het 
Europees Parlement van 28,5% naar 42,8%,

M. overwegende dat vrouwelijke immigranten het slachtoffer zijn van een dubbele 
discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van hun geslacht en hun status als immigrant; 
overwegende dat een vijfde van de hoogopgeleide vrouwelijke immigranten 
laaggekwalificeerd werk doet, en dat vrouwelijke immigranten in de sociale en 
huishoudelijke sector bijzonder kwetsbaar zijn,
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N. overwegende dat bovengenoemde resolutie van 3 september 2008 de lidstaten ertoe opriep
om het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel met 
spoed te ratificeren,  maar dat tot dusver slechts 16 lidstaten van de Unie dit hebben 
gedaan,

O. overwegende dat geweld tegen vrouwen, in al zijn vormen, een kritiek probleem is in de 
Unie, waar 20 à 25% van de vrouwen tijdens hun volwassen leven het slachtoffer worden 
van fysiek geweld, en meer dan 10% van de vrouwen het slachtoffer zijn van seksueel 
geweld; overwegende dat het toekomstige Spaanse voorzitterschap van de Raad van de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen een van haar prioriteiten heeft gemaakt,

P. overwegende dat onder seksuele en reproductieve gezondheid het algemene, zowel 
fysieke als mentale en sociale welzijn van de menselijke persoon wordt verstaan, voor 
alles wat verband houdt met de voortplantingsorganen, de functies en de werking daarvan, 
en niet alleen het ontbreken van ziekte of gebreken,

Q. overwegende dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid in 2006 officieel werd 
opgericht en uiterlijk op 19 januari 2008 zijn werkzaamheden moest aanvatten, maar dat 
dit niet is gebeurd,

1. is verheugd dat de Commissie in haar bovengenoemde verslag over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen – 2009  heeft beklemtoond dat het in de veranderende economische 
context belangrijk blijft om het gendergelijkheidsbeleid te versterken;

2. onderstreept de noodzaak om het gendergelijkheidsbeleid te integreren in de Europese, 
nationale en internationale herstelplannen ter bestrijding van de crisis;

3. merkt op dat de economische, sociale en financiële crisis een kans biedt om van de Unie 
een productiever en innoverender economie en een maatschappij van gelijker kansen te 
maken, waarbij meer rekening wordt gehouden met de gelijkheid van vrouwen en 
mannen;

4. verzoekt de Commissie gedetailleerde statistische gegevens te verstrekken over de 
gevolgen van de crisis voor vrouwen en mannen, rekening houdend met het 
werkloosheidscijfer, de ontwikkeling van deeltijdwerk en tijdelijke en vaste contracten, 
alsmede de gevolgen van de beleidsmaatregelen ter bestrijding van de crisis voor de 
overheidsdiensten;

5. verzoekt de lidstaten een impactstudie naar gender te verrichten alvorens budgettaire 
besparingen door te voeren, om te voorkomen dat vrouwen onevenredig hard worden 
getroffen, en verzoekt de Commissie en de lidstaten om op basis van deze statistieken 
en impactstudies herstelmaatregelen uit te werken, waarin rekening wordt gehouden met 
de specifieke situatie en behoeften van vrouwen en mannen, met name door een 
geïntegreerde aanpak van gendergelijkheid (gendermainstreaming) en door een 
budgettaire analyse op grond van gender en gelijkheid mannen-vrouwen (gender 
budgeting);

6. is verheugd dat het op de Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000 
vastgestelde doel van 60% arbeidsparticipatie van vrouwen voor 2010 bijna is bereikt; 
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betreurt echter de grote verschillen tussen de lidstaten , aangezien dit cijfer uiteenloopt 
van 37,4% voor Malta tot 74,3% voor Denemarken; verzoekt de lidstaten derhalve de 
nodige maatregelen te nemen om richtlijn 2006/54/EG daadwerkelijk toe te passen;

7. constateert dat het beloningsverschil tussen vrouwen en mannen op een hoog niveau blijft, 
en dat talrijke verschillen bestaan tussen de lidstaten; verzoekt de lidstaten derhalve met 
klem richtlijn 2006/54/EG toe te passen en met name het beginsel van gelijke beloning 
voor gelijke arbeid te bevorderen;

8. betreurt dat de Commissie nog geen wetsvoorstel over de herziening van de bestaande 
wetgeving met betrekking tot de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen heeft ingediend, zoals in bovengenoemde resolutie van het Parlement 
van 18 november 2008 was gevraagd; verzoekt de Commissie dan ook zo spoedig 
mogelijk een dergelijk wetgevingsvoorstel in te dienen;

9. ondersteunt de procedurele stappen die de Commissie onderneemt wegens inbreuken op 
de omzetting van de geldende richtlijnen; meent dat de lidstaten de richtlijnen inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen zo spoedig mogelijk in nationaal recht moeten 
omzetten;

10. dringt aan op de spoedige opstelling van een Europees Handvest van de rechten van de 
vrouw, om de daadwerkelijke eerbiediging van de rechten van vrouwen in de gehele Unie 
te verbeteren, en om mechanismen vast te stellen die de gelijkheid van vrouwen en 
mannen op alle gebieden van het sociale, economische en politieke leven verzekeren;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten bewustmakingscampagnes op te zetten in scholen 
en op werkplekken om hardnekkige stereotypen over de rol van mannen en vrouwen te 
bestrijden, met name campagnes waarbij de rol van mannen bij de gelijke verdeling van 
de gezinstaken en de combinatie van beroep en privéleven in de verf wordt gezet;

12. wijst op het belang van opvangfaciliteiten voor kinderen onder de leerplichtige leeftijd 
voor een betere combinatie van werk en gezin; steunt het initiatief van de Commissie om 
vergelijkbare, tijdig beschikbare en betrouwbare statistieken op te stellen en om specifieke 
aanbevelingen te doen aan elke lidstaat; verzoekt de lidstaten alles in het werk te stellen 
om de bovengenoemde doelstellingen van de Europese Raad van Barcelona betreffende de 
opvangfaciliteiten voor kinderen onder de leerplichtige leeftijd te verwezenlijken;

13. feliciteert de Commissie met de stappen die zij tot dusver heeft ondernomen, met name 
het voorstel tot herziening van richtlijn 92/85/EG inzake zwangerschapsverlof en van 
richtlijn 86/613/EG inzake personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen alsmede hun 
echtgenoten die daaraan deelnemen; onderstreept opnieuw de noodzaak om de kwestie 
van het vaderschapsverlof ter tafel te brengen, en verzoekt de Commissie derhalve elk 
initiatief met het oog op de invoering van een vaderschapsverlof op Europees niveau te 
ondersteunen;

14. verzoekt de lidstaten de nodige maatregelen te nemen, met name op wetgevingsgebied, 
om een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en beleidsorganen te bevorderen;
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15. is verheugd over de aanzienlijke toename van het aantal vrouwelijke voorzitters van 
parlementaire commissies en het aantal vrouwelijke ondervoorzitters van het Europees 
Parlement, alsmede over de, zij het iets minder grote, maar reële toename van het aantal 
vrouwelijke leden van het Europees Parlement na de Europese verkiezingen van juni 
2009;

16. verzoekt de lidstaten hun immigratiebeleid nauwkeurig te bekijken, om zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de kwalificaties van hoogopgeleide vrouwelijke immigranten, en 
om vrouwen die werkzaam zijn in de huishoudelijke en sociale sector beter te 
beschermen, teneinde de kwetsbaarheid van vrouwelijke immigranten te verminderen en 
hun integratie te bevorderen via toegang tot vorming, met name beroepsopleiding en 
onderwijs in de taal van het gastland;

17. verzoekt de Tsjechische Republiek, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Italië, 
Litouwen, Hongarije, Nederland, Finland en Zweden met klem om het Verdrag van de 
Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel zo spoedig mogelijk te ratificeren;

18 herinnert eraan dat geweld tegen vrouwen een ernstig probleem blijft, dat op Europees en 
op nationaal niveau met alle mogelijke middelen moet worden uitgebannen; verzoekt de 
Commissie opnieuw om binnen de vijf jaar een Europese dag tegen geweld jegens 
vrouwen uit te roepen; is verheugd dat het toekomstige Spaanse voorzitterschap van de 
Raad van de bestrijding van geweld tegen vrouwen een van haar prioriteiten heeft 
gemaakt, en verzoekt de volgende voorzitterschappen hetzelfde te doen;

19 onderstreept dat vrouwen zeggenschap moeten hebben over hun seksuele en reproductieve 
rechten, met name door gemakkelijke toegang tot contraceptie en abortus; ondersteunt 
daarom, zoals in zijn bovengenoemde resolutie van 3 september 2008, maatregelen en 
acties om de toegang van vrouwen tot diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid te verbeteren en hen meer bewust te maken van hun rechten en 
de beschikbare diensten; verzoekt de lidstaten en de Commissie maatregelen en acties ten 
uitvoer te leggen om  mannen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid in seksuele 
en reproductieve kwesties;

20. merkt op dat de oprichting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid nog steeds 
niet is afgerond, en wacht vol ongeduld op het ogenblik dat dit Instituut zijn 
werkzaamheden kan aanvatten;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De economische, financiële en sociale crisis die de Europese Unie en de wereld momenteel 
door elkaar schudt, heeft een duidelijke impact op vrouwen, hun arbeidsomstandigheden, 
hun plaats in de samenleving en de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie. 
Daarom is het belangrijk dat het Europees Parlement naar aanleiding van het verslag van de 
Commissie een resolutie aanneemt over de gelijkheid van vrouwen en mannen voor het jaar 
2009.

De rapporteur heeft in zijn verslag de klemtoon willen leggen op de diverse gevolgen van de 
crisis voor de situatie van vrouwen. In de eerste plaats moet op het niveau van de 
werkgelegenheid bijzondere aandacht uitgaan naar de ontwikkeling van deeltijdwerk, de 
voorwaarden voor indiensttreding, en de beloning. Aangezien vrouwen meer 
vertegenwoordigd zijn in de overheidsdiensten en de sectoren onderwijs, gezondheid en 
sociale bijstand, zijn zij aan het begin van de crisis niet het ergst getroffen. Als gevolg van 
deze segregatie dreigen zij echter tijdens de komende maanden dubbel te worden getroffen: de 
vrouwen die in deze sectoren werkzaam zijn dreigen getroffen te worden door het verlies van 
arbeidsplaatsen, en de vrouwen die van deze diensten gebruik maken, zullen op hun beurt hun 
baan moeten opgeven om de diensten zelf te verzekeren (met name kinderopvang, maar ook 
hulp aan bejaarden, aanvullende onderwijsondersteuning, enz.). Het is dus zeer belangrijk dat 
de regeringen van de lidstaten rekening houden met de mogelijke gevolgen van hun 
budgettaire besparingsmaatregelen voor vrouwen. Vrouwen mogen in geen geval opgeofferd 
worden, en het gendergelijkheidsbeleid mag niet op de helling worden gezet.

De crisis biedt echter ook een enorme mogelijkheid: de regeringen van de Europese Unie 
moeten de manier waarop zij hun beleid uittekenen opnieuw bekijken. Een nieuwe 
samenleving, gebaseerd op een idee van daadwerkelijke gelijkheid, is mogelijk. De Europese 
Unie en de regeringen moeten zich ervan bewust zijn dat het voortaan onontbeerlijk is om 
gendergelijkheid in alle beleidsmaatregelen te integreren. Vrouwen zelf moeten hierbij een 
doorslaggevende rol spelen. Zo heeft de IJslandse regering bijvoorbeeld twee vrouwen 
benoemd aan het hoofd van de banken waarvan het bankroet de economie van het land aan de 
afgrond heeft gebracht. Een studie van het Waarnemingscentrum voor de vervrouwelijking 
van ondernemingen van de Ceram Business School toont verder aan dat ondernemingen met 
een groter aandeel vrouwelijke leidinggevenden, dit jaar op de beurs een lager koersverlies 
hebben geleden. Het gaat er hierbij niet om mannen door vrouwen te vervangen, maar om de 
participatie van vrouwen in ondernemingen en in de maatschappij in het algemeen te 
verbeteren, om niet te hervallen in de fouten uit het verleden.

Wij moeten ons verheugen over de toegenomen participatiegraad van vrouwen in de Europese 
Unie: wij zijn de doelstellingen van Barcelona zeer dicht genaderd, en mogen hier trots op 
zijn. Hun werk verschaft vrouwen financiële onafhankelijkheid, en een positie en participatie 
in de samenleving die hun alleen ten goede kan komen. Wij moeten echter betreuren dat deze 
toename van de participatiegraad niet vergezeld gaat van een verbetering van de 
arbeidsomstandigheden: vrouwen werken vaker deeltijds en/of met tijdelijke contracten, en 
meestal in lager betaalde banen.

De rapporteur wil eraan herinneren da het beginsel "gelijke beloning voor gelijke arbeid" 
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sinds 1957 in de communautaire verdragen is opgenomen. De Europese Unie heeft op dit 
gebied een voortrekkersrol gespeeld. Toch moeten wij 52 jaar later jammer genoeg 
constateren dat dit beginsel nog steeds niet algemeen wordt toegepast. Het beloningsverschil
tussenvrouwen en mannen stagneert sinds 2000 op een hoog niveau, ondanks de verschillende 
Europese wetgevingsinitiatieven. De cijfers zijn duidelijk (tussen 14% en 17,4%, volgens de 
verschillende berekeningsmethoden van de Commissie, sinds 2000), maar beelden zeggen
meer: een vrouw moet tot 22 februari (ofwel 418 kalenderdagen) werken om hetzelfde te 
verdienen als een man op een jaar. Overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement 
van 18 november 2008 over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen 
en vrouwen, moeten de lidstaten, om een einde te maken aan deze onaanvaardbare situatie, de 
talrijke geldende wetsteksten, met name Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep, moet toepassen en doen toepassen.

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, de segregatie op de arbeidsmarkt en de 
stereotypen over de rol van mannen en vrouwen heeft ook consequenties voor mannen. De 
mannen moeten hun plaats kunnen vinden in een voortdurend veranderende samenleving. 
Naast de talrijke informatie- en bewustmakingscampagnes voor de maatschappij in het 
algemeen, zouden daarom ook specifieke campagnes voor mannen moeten worden 
uitgewerkt, waarbij mannen bijvoorbeeld worden getoond op posten of bij het uitvoeren van 
taken die traditioneel aan vrouwen worden toebedacht. Wij moeten dergelijke beelden, die 
ingaan tegen de stereotype rolpatronen, ingang doen vinden in het collectieve bewustzijn, 
zodat niemand zich er nog over verbaast dat een vrouw een bus bestuurt of een man de was 
doet. Vrouwen en mannen hebben alles te winnen bij een samenleving met meer gelijkheid, 
bevrijd van stereotype rolpatronen.

De rapporteur wil in dit verslag ook de aandacht vestigen op het probleem van geweld tegen 
vrouwen, hoewel dit in het verslag van de Commissie niet is vermeld. Het toekomstige 
Spaanse voorzitterschap van de Raad heeft de bestrijding van geweld tegen vrouwen tot een 
van haar belangrijkste prioriteiten gemaakt. Deze strijd is van groot belang voor de gehele 
samenleving, en zou ook door de volgende voorzitterschappen resoluut moeten worden 
aangepakt.

Ten slotte moeten wij ook bijzondere aandacht besteden aan de situatie van vrouwelijke 
migranten: zij worden dubbel gediscrimineerd, en ondervinden talrijke moeilijkheden om zich 
in onze maatschappij te integreren.  Wij moeten daarom alles in het werk stellen om hun 
integratie te bevorderen, met name door hen duidelijke en precieze voorlichting te geven over 
hun rechten, en bovenal door het aanleren van de taal van hun gastland. Kennis van de 
landstaal maakt het voor vrouwelijke migranten mogelijk in contact te komen met anderen, 
ten volle aan het gemeenschapsleven deel te nemen en zich te ontwikkelen.


