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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de evaluatie van de resultaten van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor de toekomst
(2009/2242(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en artikel 157 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie "Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen 2006-2010" (COM(2006)0092)1,

– gezien het verslag van de Commissie van 18 december 2009 over de gelijkheid van 
mannen en vrouwen - 2010 (COM(2009)0694),

– 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 jaarlijkse verslagen van de Commissie over gelijke kansen voor 
en vrouwen in de Europese Unie 2000, 2001, 2002, 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, COM(2008)0010) en 2009 
(COM(2009)0077),

– gezien de juridische instrumenten van de Verenigde Naties op het gebied van de 
mensenrechten en met name de rechten van de vrouw, in het bijzonder het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, evenals de overige 
instrumenten van de Verenigde Naties op het gebied van geweld tegen vrouwen, zoals de 
Verklaring en het actieprogramma van Wenen, aangenomen op de wereldconferentie over 
de mensenrechten, de resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
48/104 van 20 december 1993 over de uitbanning van geweld tegen vrouwen, 58/147 van 
19 februari 2004 over de uitbanning van huiselijk geweld tegen vrouwen, 57/179 van 30 
januari 2003 over maatregelen die genomen moeten worden om misdaden uit eerwraak 
tegen vrouwen uit te bannen, 52/86 van 2 februari 1998 over maatregelen op het gebied 
van misdaadpreventie en strafrechtelijke maatregelen om het geweld tegen vrouwen uit te 
bannen,

– gezien het actieprogramma dat tijdens de vierde Wereldvrouwenconferentie op 15 
september 1995 is aangenomen, en onder verwijzing naar zijn resoluties van 18 mei 2000 
over de follow-up van het actieprogramma van Beijing2 en van 10 maart 2005 over de 
follow-up van het actieprogramma van de vierde Wereldvrouwenconferentie 

                                               
1 PB L 104 van 03.05.06, blz. 19.
2 PB C 59 van 23.02.01, blz. 258.
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(Beijing+10)1,

– gezien het verslag van de secretaris-generaal van de VN van 9 oktober 2006 over alle 
vormen van geweld tegen vrouwen,

– gezien het eindrapport dat in maart 2005 tijdens de 49ste zitting van de Commissie inzake 
de positie van de vrouw van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is 
goedgekeurd,

– gezien het protocol inzake de rechten van de vrouw in Afrika, ook wel bekend als het 
'protocol van Maputo', dat in werking is getreden op 26 oktober 2005 en dat in het 
bijzonder alle vormen van genitale verminking van vrouwen verbiedt,

– gezien resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad van 31 oktober 2000 over vrouwen, 
vrede en veiligheid, waarin wordt opgeroepen tot een grotere deelname van vrouwen bij 
het voorkomen van gewapende conflicten en vredesopbouw,

– gezien 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)2,

– gezien het 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), dat op 3 
oktober 2008 door de Commissie is ingediend, 

– gezien het 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), dat op 3 oktober 2008 door de Commissie is ingediend, 

– 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 het verslag van mei 2003 van het Raadgevend comité voor gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen van de Commissie over mainstreaming van gelijke kansen van 
mannen en vrouwen in de nationale begrotingen,

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

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 januari 2006 over strategieën voor de strijd 

                                               
1 PB C 320 van 15.12.2005, blz. 247.
2 PB L 204 van 26.07.06, blz. 23.
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tegen de handel in vrouwen en seksuele uitbuiting van kwetsbare kinderen1,

– 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 Unie2,

– 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 13 maart 2007 over een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-20103,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 januari 2008 over de rol van de vrouw in de 
industrie4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 september 2008 over gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen – 20085,

– 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 
vrouwen6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 februari 2009 over de sociale economie7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 november 2009 over de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen8,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 februari 2010 over voorkoming van 
mensenhandel9 ,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 februari 2010 over gelijkheid van vrouwen en 
mannen in de Europese Unie - 200910,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A7-0000/2010),

A. overwegende dat er ondanks het feit dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een 
universeel mensenrecht is en een grondbeginsel van de Europese Unie, dat sinds lange 

                                               
1 PB C 287 van 24.11.06, blz. 75.
2 PB C 313 van 20.12.06, blz. 118.
3 PB C 301 van 13.12.07, blz. 56.
4 PB C 41 E van 19.02.09, blz. 73.
5 PB C 295 van 04.12.09, blz. 35.
6 PB C 16 van 22.01.10, blz. 21.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0062.
8 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0098.
9 Aangenomen teksten, P7_TAPROV(2010)0018.
10 Aangenomen teksten, P7_TAPROV(2010)0018.
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tijd erkend is in de verdragen, nog steeds zeer ongelijke situaties bestaan in de politiek en 
in het dagelijks leven van vrouwen,

B. overwegende dat gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen verwezenlijkt 
moeten worden in een kader van sociale vooruitgang voor allen en niet een achteruitgang,

C. overwegende dat in weerwil van het feit dat de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen 2006-2010 fundamentele aspecten van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen heeft belicht, er weinig effectieve vooruitgang is geboekt,

D. overwegende dat de huidige economische en sociale crisis voor vrouwen bijzonder 
ernstige gevolgen heeft, die de ongelijkheid en discriminatie versterken,

E. overwegende dat de 85 miljoen personen die in de Europese Unie in armoede leven voor 
het merendeel vrouwen zijn, en dat de werkloosheid, precaire arbeidsvoorwaarden, lage 
lonen, lage pensioenen en uitkeringen waarvan het bedrag onder het bestaansminimum 
ligt en de moeilijke toegang tot goede openbare diensten op de meest uiteenlopende 
terreinen hier debet aan zijn,

F. overwegende dat het verschil tussen de gemiddelde salarissen van mannen en vrouwen in 
de Europese Unie groter wordt, en gemiddeld meer dan 17% bedraagt, en dat vormen van 
indirecte discriminatie tegenwoordig vaker voorkomen nu de werkloosheid oploopt en 
vooral vrouwen en meisje treft,

G. overwegende dat bepaalde categorieën vrouwen geconfronteerd worden met meervoudige 
discriminatie, met name oudere vrouwen, mantelzorgers, immigrantenvrouwen, vrouwen 
die tot een minderheid behoren, gehandicapte vrouwen, vrouwen in de gevangenis, etc,

H. overwegende dat het van fundamenteel belang is gelijke toegang te waarborgen tot 
middelen en rechten en de macht, hetgeen structurele en culturele veranderingen, 
opheffing van stereotypen en bevordering van gelijkheid impliceert, 

I. overwegende dat uit de bestaande uitdagingen en de verworven ervaring blijkt dat het 
noodzakelijk is te zorgen voor betere coördinatie, verspreiding en bevordering van de 
rechten van de vrouw, rekening houdend met de verschillende situatie in de realiteit,

J. wijzen op de resoluties die zijn aangenomen bij de viering van het vijftienjarig bestaan 
van het platform van Beijing en de weg die nog moet worden afgelegd om deze te 
verwezenlijken,

K. overwegende dat 2010 het Europese jaar van de bestrijding van de armoede is, hetgeen 
moet betekenen dat er gezamenlijke maatregelen en acties worden uitgevoerd in het kader 
van een beleid dat verandering brengt in de huidige situatie, 

L. overwegende dat dit jaar de honderdste verjaardag van de afkondiging van 10 maart als 
Internationale dag van de vrouw wordt gevierd en dat vrouwen en hun organisaties bij de 
bevordering van de gelijkheid en de bestrijding van discriminatie en ongelijkheid moeten 
worden betrokken, 
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Institutionele maatregelen

1. stelt voor dat de nieuwe strategie voor gendergelijkheid in de Europese Unie een 
actieprogramma vormt en een politiek engagement op basis van het actieplatform van 
Beijing, vanuit de overweging dat de mensenrechten van vrouwen en jonge meisjes een 
onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar deel uitmaken van de universele 
mensenrechten,

2. acht het belangrijk dat de Raad het nieuwe voorstel van de Europese Commissie over de 
strategie voor gendergelijkheid na raadpleging van het Europees Parlement aanneemt, om 
er meer politiek gewicht aan te verlenen en een nieuwe impuls aan het 
gelijkekansenbeleid te geven,

3. stelt voor dat de Raad, de Commissie en het Europees Parlement jaarlijks een 
bijeenkomst van de drie instellingen beleggen over de vorderingen die zijn gemaakt in het 
kader van de strategie voor gendergelijkheid in de Europese Unie,

4. acht het belangrijk een jaarlijkse conferentie over gendergelijkheid te houden, waaraan 
wordt deelgenomen door vrouwenorganisaties en vakbondsorganisaties van de 
verschillende lidstaten, Europarlementsleden, leden van de Europese Commissie, van de 
Raad en nationale parlementsleden, waarbij elk jaar een tevoren bepaald thema centraal 
zal staan;

5. dringt erop aan dat het Europees instituut voor gendergelijkheid van start gaat en dat alle 
indicatoren worden opgesteld die nodig zijn om de ontwikkeling van kwesties in verband 
met gendergelijkheid op alle gebieden te volgen;

6. is van mening dat wanneer beleidsvoorstellen van de Commissie en de Raad een 
evaluatie van de maatschappelijke effecten inhouden, deze ook een evaluatie van de 
gendergelijkheid  moet omvatten;

7. acht het noodzakelijk dat de directoraten-generaal van de Europese Commissie 
coördinatiemechanismes opzetten, met behulp waarvan het beleid op gebied van gelijke 
rechten en kansen van mannen en vrouwen op de meest uiteenlopende terreinen 
permanent kan worden gevolgd; 

8. wijst op het belang van beleidsmaatregelen met een geïntegreerde benadering ten aanzien 
van gendergelijkheid op verschillende gebieden en met name op economisch, financieel, 
handels- en sociaal gebied, en met een begrotingsanalyse vanuit genderperspectief en het 
perspectief van gendergelijkheid; verzoekt de Commissie en de lidstaten informatie over 
positieve praktijkvoorbeelden te verspreiden;

9. wijst de Commissie en de lidstaten op de noodzaak van een tweeledige strategie, die 
gebaseerd is op een geïntegreerde benadering van gendergelijkheid en tegelijk specifieke 
acties voortzet, ook op wetgevingsgebied, met betrekking tot begrotingslijnen en 
kredieten, en met betrekking tot begeleiding en controle, met het oog op de concrete 
uitvoering ervan;
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10. is van mening dat er bijzonder belang gehecht moet worden aan gelijkheidskwesties, ook 
in de verschillende parlementaire commissies en delegaties van het Europees Parlement;

Thematische terreinen - doelstellingen

11. acht het belangrijk de analyse van het platform van Beijing (Beijing+15) van het Zweedse 
voorzitterschap voort te zetten, om op basis hiervan niet allen adequate indicatoren uit te 
werken maar ook doelstellingen en de nodige beleidsmaatregelen vast te stellen op de 
volgende 12 terreinen:

- vrouwen en armoede
- vrouwen en onderwijs & opleiding 
- vrouwen en gezondheidszorg
- geweld tegen vrouwen
- vrouwen en gewapende conflicten
- vrouwen en de economie
- vrouwen en macht & besluitvorming
- de institutionele mechanismes voor de bevordering van de positie van de vrouw
- de mensenrechten van de vrouw
- vrouwen en de media
- vrouwen en het milieu
- meisjes;

12. legt de prioriteit bij de bestrijding van de armoede, via een herziening van het macro-
economisch, monetaire, sociaal en werkgelegenheidsbeleid, dat de oorzaak is van 
armoede, om voor vrouwen economische en sociale gerechtigheid te waarborgen, door 
strategieën op te zetten die een eerlijke inkomensverdeling bevorderen, een 
minimuminkomen en fatsoenlijke lonen en pensioenen garanderen, meer banen met 
rechten voor vrouwen scheppen, de toegang voorvrouwen en meisjes tot goede openbare 
diensten verzekeren, de sociale bescherming en dienstverlening in de buurt, met name 
crèches, kinderopvang, dagcentra, gemeenschappelijk buurthuizen en diensten voor 
gezinshulp verbeteren, en de toegang hiertoe voor alle vrouwen, kinderen en ouderen 
verzekeren;

13. is van mening dat er dringend maatregelen noodzakelijk zijn tegen loondiscriminatie, 
door herziening van de bestaande richtlijn, door vaststelling van sectorgerichte 
stapsgewijze plannen met nauwkeurig omschreven doelstellingen om directe en indirecte 
discriminatie uit te roeien, of door aanmoediging van collectieve arbeidsovereenkomsten, 
scholing van adviseurs voor gendergelijkheid en actieplannen voor gelijkheid in 
ondernemingen en andere instellingen;

14. dringt aan op meer actie, bewustmaking en controle op de arbeidsplek om betere 
arbeidsomstandigheden voor vrouwen te garanderen, waarbij aandacht wordt gegeven 
aan de werktijden, de naleving van de rechten inzake het moeder- en vaderschap, en de 
afstemming van werk, gezinsleven en privéleven, en dringt aan op uitbreiding van het 
moederschapsverlof en ouderverlof en integrale betaling hiervan, invoering van betaald 
vaderschapsverlof en tegengaan van maatregelen die deze rechten op losse schroeven 
zetten; 
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15. zet zich in voor beleid en acties die het geweld tegen vrouwen op alle gebieden uitroeien, 
door de mensenrechten van de vrouw te bevorderen en seksegerelateerde stereotypen en 
alle vormen van discriminatie in de samenleving en het gezin, alsook in het onderwijs, 
opleiding, de media en de politieke sfeer te bestrijden; dringt aan op beleid ten aanzien 
van het onderwijs en bevordering van gelijkheid;

16. wijst op de noodzaak de nodige aandacht te schenken aan de situatie van vrouwen die met 
hun man samenwerken in de landbouw, ambachtelijke bedrijven, winkelbedrijven, 
visserij en kleine gezinsondernemingen, waar haar positie kwetsbaarder is dan die van 
mannen, met het oog op nieuwe maatregelen ter bescherming van het moederschap, 
opheffing van indirecte discriminatie, verzekering van sociale bescherming en zekerheid 
alsmede de overige rechten van vrouwen, met inbegrip van vrouwen die als zelfstandige 
werken;

17. onderstreept dat aan alle vrouwen de controle over hun seksuele en reproductieve rechten 
moet worden gewaarborgd, in het bijzonder dankzij de toegang tot contraceptie en 
abortus, gratis consulten over abortus en informatie over hun rechten en beschikbare 
diensten; wijst op het belang van maatregelen om mannen bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheid op seksueel en reproductief gebied;

18. meent dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan ontwikkeling, vrede en 
solidariteit met vrouwen over de hele wereld, vooral vrouwen die geconfronteerd worden 
met onrecht, discriminatie, honger en armoede, mensenhandel en allerlei vormen van 
geweld;

19. dringt aan op uitvoering van recente resoluties van het Europees Parlement van 10 
februari 2010 over voorkoming van mensenhandel en over de gelijkheid van vrouwen en 
mannen in de Europese Unie - 2009;

20. 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

Inleiding

De routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 loopt dit jaar af en de 
Europese Commissie heeft aangegeven dat zij werkt aan de voorbereiding van een nieuwe 
strategie voor gendergelijkheid.

De ernstige economische en sociale crisis die momenteel gaande is heeft grote gevolgen voor 
vrouwen, en daarom moet ervoor gewaakt worden dat er geen achteruitgang plaatsvindt en 
moet het Europese jaar van bestrijding van de armoede substantie worden gegeven. 

Dit jaar worden twee gebeurtenissen gevierd: de vijftiende verjaardag van de Conferentie van 
Beijing en de honderdste verjaardag van de Internationale dag van de vrouw.  Beide zijn 
belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van de emancipatie van de vrouw en het resultaat van 
kleinschalige en grootschalige acties die in de loop van de XIXste en XXste steeds 
daadkrachtiger zijn geworden. 

Het Zweedse voorzitterschap heeft een nota opgesteld over de toepassing in de Europese Unie 
van het document dat op de vierde Wereldvrouwenconferentie van Beijing in 1995 is 
aangenomen - de Verklaring van Beijing en het Actieplatform voor gelijkheid, ontwikkeling 
en vrede.

In dit kader en met het oog op de voorbereiding van het onderhavige verslag heeft de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid op 28 januari 2010 in Brussel een 
hoorzitting georganiseerd over het beleid inzake gendergelijkheid, waaraan verschillende 
deskundigen en vrouwenorganisaties van de Europese Unie hebben deelgenomen. Zij 
brachten naar voren dat er duidelijkere vorderingen nodig waren om de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen te verwezenlijken en de bescherming en bevordering van de rechten van 
de vrouw als mensenrechten te verzekeren.

Korte geschiedenis van de strijd voor de rechten van de vrouw - honderdste verjaardag van 
de Internationale dag van de vrouw en 15de verjaardag van de Conferentie van Beijing 

In 1910 is tijdens de 2de Internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen, op initiatief van 
Clara Zetkin, de beroemde Duitse revolutionaire voorvechster, in Kopenhagen besloten een 
internationale dag van de arbeidsters te houden. Het ging hierbij om een manifestatiedag voor 
de emancipatie van de arbeidsters en voor het algemeen kiesrecht voor de vrouw. De dag was 
het resultaat van een groeiende vrouwenbeweging die opkwam voor betere arbeids- en 
levensomstandigheden, en de strijd op politiek niveau bracht en van een symbolische datum 
een project maakte voor actie en mobilisatie van de arbeidsters van de hele wereld voor hun 
economische, sociale en politieke emancipatie. 

Maar tussen het jaar waarin de Internationale dag van de vrouw werd uitgeroepen (1910) en 
de institutionalisering van deze dag door de VN zijn vele jaren verstreken.

In maart 1972 stelde Hertta Kuusinen, een Fins communistisch parlementslid en tweede 
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voorzitter van de internationale democratische vrouwenfederatie (FDIM), voor aan de VN-
commissie voor de positie van de vrouw dat de VN een 'Internationale dag van de vrouw' zou 
uitroepen om de aandacht van de Verenigde Naties en de hele wereld op de positie en de 
specifieke situatie van de vrouw te richten. Dit voorstel werd gesteund door andere 
vrouwenorganisaties, en de commissie voor de positie van de vrouw heeft toen de Algemene 
Vergadering van de VN aanbevolen 1975 uit te roepen tot Internationaal jaar van de vrouw, 
hetgeen zij in december 1972 heeft gedaan. 

Deze besluiten over het Internationaal jaar van de vrouw (1975) en het VN-decennium voor 
de vrouw (1975-1985) zijn het startsein geweest voor acties in de hele wereld.

Daarna is in 1995 in Beijing de vierde Wereldvrouwenconferentie gehouden, waarop het 
document "De Verklaring van Beijing en het Actieplatform voor gelijkheid, ontwikkeling en 
vrede" is aangenomen.

In dit jaar van de honderdste Internationale dag van de vrouw heeft de VN gekozen voor het 
thema "Gelijke rechten, gelijke kansen: vooruitgang voor iedereen". Het is tijd voor een 
evaluatie van Beijing+15 "Gelijkheid van vrouwen en mannen, ontwikkeling en vrede", het 
thema van het decennium van de Verenigde Naties voor de vrouw.

In de Europese Unie is de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in verschillende verdragen 
erkend als fundamenteel beginsel van de Unie en universeel mensenrecht, maar in de politieke 
werkelijkheid en het dagelijks leven van vrouwen bestaan nog steeds zeer ongelijke situaties, 
ondanks de talloze richtlijnen en resoluties over bestrijding van discriminatie die in de loop 
der jaren zijn aangenomen.

De routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010) en de huidige 
situatie

De routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 heeft weliswaar 
fundamentele aspecten van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen belicht, maar heeft niet 
de politieke steun gekregen die nodig was voor de concrete uitvoering ervan, en er is weinig 
effectieve vooruitgang geboekt. Ook de tegenstrijdigheden in het communautaire beleid op 
verschillende terreinen zijn hier debet aan. Deze zijn er de oorzaak van dat er meer dan 85 
miljoen personen, in meerderheid vrouwen en kinderen, in armoede leven, als gevolg van 
werkeloosheid, precaire arbeidsvoorwaarden, lage lonen, pensioenen en uitkeringen waarvan 
het bedrag onder het bestaansminimum ligt en de moeilijke toegang tot goede openbare 
diensten.

Anderzijds heeft de huidige economische en sociale crisis voor vrouwen bijzonder ernstige 
gevolgen en versterkt de ongelijkheid en discriminatie. Het verschil tussen de gemiddelde 
salarissen van mannen en vrouwen in de Europese Unie is groter geworden, en bedraagt 
gemiddeld meer dan 17%, en vormen van indirecte discriminatie komen steeds meer voor nu 
de werkloosheid oploopt en vooral vrouwen en meisje treft.

De banen die de afgelopen jaren zijn gecreëerd, vooral voor jongeren en voor vrouwen, 
betreffen voor het merendeel precair en slecht betaald werk, waarbij de fundamentele rechten 
niet worden geëerbiedigd, met name op het gebied van moederschap. Dit is tevens een factor 
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die bijdraagt aan de lage geboortecijfers.  Specifieke categorieën vrouwen worden 
geconfronteerd met meervoudige en bijzonder ernstige discriminatie, met name oudere 
vrouwen, mantelzorgers, immigrantenvrouwen, vrouwen die tot een minderheid behoren, en 
gehandicapte vrouwen.

Er is nog steeds sprake van veel geweld, en de armoede, de werkeloosheid en de discriminatie 
hebben ertoe bijgedragen dat de vrouwen- en kinderhandel en de prostitutie in verschillende 
landen van de Europese Unie in dezelfde of ergere mate voortwoekeren. Deze problemen 
vragen om urgente maatregelen.

Institutionele maatregelen

Hoewel het beleid inzake gelijkheid in de diverse lidstaten meer of minder ver is ontwikkeld, 
is het van fundamenteel belang gelijke toegang te waarborgen tot middelen en rechten en de 
macht, hetgeen structurele en culturele veranderingen, opheffing van stereotypen en 
bevordering van gelijkheid impliceert.

Uit de bestaande uitdagingen en de verworven ervaring blijkt dat de coördinatie, verspreiding 
en bevordering van de rechten van de vrouw moeten worden versterkt, door de 
vrouwenorganisaties bij de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid te betrekken.

Met het oog hierop is het van belang dat de nieuwe strategie voor gendergelijkheid in de 
Europese Unie een actieprogramma vormt en een politiek engagement op basis van het 
actieplatform van Beijing, en dat de Raad dit voorstel na raadpleging van het Europees 
Parlement aanneemt, om er meer politiek gewicht aan te verlenen en een nieuwe impuls aan 
het gelijkekansenbeleid te geven, vanuit de overweging dat de mensenrechten van vrouwen en 
jonge meisjes een onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar deel uitmaken van de universele 
mensenrechten.

Tevens stelt het Parlement voor dat de Raad, de Commissie en het Europees Parlement 
jaarlijks een bijeenkomst van de drie instellingen houden over de vorderingen die zijn 
gemaakt in het kader van de strategie voor gendergelijkheid in de Europese Unie. Vrouwen en 
hun organisaties moeten echter bij dit hele proces worden betrokken en daarom stelt het 
Parlement voor een jaarlijkse conferentie over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
beleggen, waaraan wordt deelgenomen door de vrouwenorganisaties en vakbondsorganisaties 
van de verschillende lidstaten, Europarlementsleden, leden van de Europese Commissie, van 
de Raad en nationale parlementsleden, en waarbij elk jaar een tevoren vastgesteld thema 
centraal zal staan.

Daarnaast is het noodzakelijk dat het Europees instituut voor gendergelijkheid van start gaat 
en dat alle indicatoren worden opgesteld die nodig zijn om de ontwikkeling van kwesties in 
verband met gendergelijkheid op alle gebieden te volgen. De directoraten-generaal van de 
Europese Commissie moeten coördinatiemechanismes opzetten, met behulp waarvan het 
beleid op gebied van gelijke rechten en kansen van mannen en vrouwen op de meest 
uiteenlopende terreinen permanent kan worden gevolgd.

Het Parlement wijst op het belang van beleid waarin een geïntegreerde benadering wordt 
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gevolgd van gendergelijkheid op verschillende gebieden en met name op economisch, 
financieel, handels- en sociaal, en budgettaire gebied. De Commissie en de lidstaten wordt 
verzocht voorbeelden van goede praktijken te verspreiden, en gevallen van systematische 
schending van de rechten van de vrouw, in het bijzonder de werkende vrouw aan de kaak te 
stellen, zoals de toepassing van premies voor productie, kwaliteit, productiviteit of 
nauwgezetheid, die altijd gericht zijn tegen de rechten op het gebied van moederschap, 
vaderschap en de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen, alsook vakbonds- en 
politieke rechten.

Er moet een tweeledige strategie gevolgd worden, die gebaseerd is op een geïntegreerde 
benadering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en die tegelijk specifieke acties 
voortzet, ook op wetgevings-, begrotings- en controlegebied. Voor de beleidsvoorstellen van 
de Commissie en de Raad die een evaluatie van de maatschappelijke effecten inhouden, moet 
deze ook een evaluatie van de gendergelijkheid omvatten.
Ook binnen het Europees Parlement moet bijzonder belang gehecht moet worden aan 
gelijkheidskwesties op de meest uiteenlopende terreinen, waaronder de verschillende 
parlementaire commissies en delegaties van het Europees Parlement

Thematische terreinen - doelstellingen

De gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen moeten verwezenlijkt worden binnen 
een kader van sociale vooruitgang voor allen en niet een achteruitgang. Daarom is het 
belangrijk de analyse van het platform van Beijing (Beijing+15) van het Zweedse 
voorzitterschap voort te zetten, om op basis hiervan niet alleen adequate indicatoren uit te 
werken maar ook doelstellingen en de nodige beleidsmaatregelen vast te stellen op de 12 
genoemde terreinen.

In de huidige crisis moet dringend de prioriteit worden gelegd bij de bestrijding van de 
armoede, via een herziening van het macro-economische, monetaire, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid, dat de oorzaak is van armoede, om voor vrouwen economische en 
sociale gerechtigheid te waarborgen, door strategieën op te zetten die een eerlijke 
inkomensverdeling bevorderen, een minimuminkomen en fatsoenlijke lonen en pensioenen 
garanderen, meer banen met rechten voor vrouwen scheppen, de toegang voorvrouwen en 
meisjes tot goede openbare diensten verzekeren, de sociale bescherming en dienstverlening in 
de buurt, met name crèches, kinderopvang, dagcentra, gemeenschappelijk buurthuizen en 
diensten voor gezinshulp, verbeteren, en de toegang hiertoe voor alle vrouwen, kinderen en 
ouderen verzekeren. Zo kunnen er banen met rechten voor vrouwen worden gecreëerd die 
bijdragen aan de maatschappelijke integratie.

Er moeten dringend maatregelen worden genomen tegen loondiscriminatie en voor 
opwaardering van banen, door herziening van de bestaande richtlijn, door vaststelling van 
sectorgerichte stapsgewijze plannen met nauwkeurig omschreven doelstellingen, om directe 
en indirecte discriminatie uit te roeien, of door aanmoediging van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, scholing van adviseurs voor gendergelijkheid en actieplannen voor 
gelijkheid in ondernemingen en andere instellingen.

Het volstaat niet om een mededeling "Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen 
en mannen" in te dienen zoals de Commissie in juli 2007 heeft gedaan. Evenmin kan worden 
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volstaan met een analyse van de oorzaken van de salarisverschillen.  De resultaten van deze 
analyse moeten snel worden gepresenteerd, en daarbij mogen we hopen dat de Commissie de 
nodige conclusies trekt en onverwijld een voorstel met de nodige maatregelen indient om de 
salarisverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen.

Er is meer actie, bewustmaking en controle op de arbeidsplek nodig om betere 
arbeidsomstandigheden voor vrouwen te garanderen, waarbij aandacht wordt gegeven aan de 
werktijden, de naleving van de rechten inzake het moeder- en vaderschap, de afstemming van 
werk, gezinsleven en privéleven. Tegelijk wordt aangedrongen op uitbreiding van het 
moederschapsverlof en het ouderverlof en integrale betaling hiervan, invoering van betaald 
vaderschapsverlof en tegengaan van maatregelen die deze rechten op losse schroeven zetten. 

Beleid en acties zijn nodig om het geweld tegen vrouwen op alle gebieden uit te roeien, door 
de mensenrechten van de vrouw te bevorderen en seksegerelateerde stereotypen en alle 
vormen van discriminatie in de samenleving en het gezin, alsook in het onderwijs, opleiding, 
de media en de politieke sfeer te bestrijden, met nadruk op het onderwijsbeleid en beleid 
inzake bevordering van gelijkheid.

De nodige aandacht moet worden geschonken aan de situatie van vrouwen die samen met hun
man werken in de landbouw, ambachtelijke bedrijven, winkelbedrijven, visserij en kleine 
gezinsondernemingen, waar haar positie kwetsbaarder is dan die van mannen, met het oog op 
nieuwe maatregelen ter bescherming van het moederschap, opheffing van indirecte 
discriminatie, verzekering van sociale bescherming en zekerheid alsmede de overige rechten 
van vrouwen, met inbegrip van vrouwen die als zelfstandige werken.

Ondanks geboekte vooruitgang zijn er nog steeds talrijke problemen op het gebied van de 
seksuele en reproductieve gezondheid; tevens moet verzekerd worden dat vrouwen controle 
hebben over hun seksuele en reproductieve rechten.

Tenslotte dringt het Parlement aan op uitvoering van recente resoluties van het Europees 
Parlement van 10 februari 2010 over voorkoming van mensenhandel en over de gelijkheid 
van vrouwen en mannen in de Europese Unie.


