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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie rechten van de 
vrouwen en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de instellingen van de EU, voordat nieuwe EU-wetgeving wordt 
opgesteld, de bestaande programma’s moeten evalueren, opdat niet-functionerende 
maatregelen niet opnieuw worden uitgevaardigd;

2. is van oordeel dat de antidiscriminatiewetgeving met het oog op de gelijkheid van 
mannen en vrouwen aan de hand van een praktisch uitgangspunt moet worden omgezet 
waarbij vrouwen niet tegen mannen mogen worden uitgespeeld; 

3. acht het nodig in de sport erop te letten dat een verandering van de genderidentiteit niet 
ertoe leidt dat een biologische man tegen een biologische vrouw aantreedt, aangezien 
vrouwen in de sport daardoor pas echt worden benadeeld;

4. is van mening dat vaders en moeders voor de verzorging van hun kinderen en hun 
ouderschap meer maatschappelijke erkenning verdienen, waarbij rekening moet worden 
gehouden met het feit dat zij zich door de opvoeding en verzorging van hun kinderen 
inzetten voor de toekomst van de samenleving;

5. is van oordeel dat de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten, indien 
mogelijk, moeten nagaan of een naar geslacht uitgesplitste parameter voor onzichtbare 
arbeid op het gebied van de solidariteit tussen de generaties en de bijdrage hiervan aan 
het bbp in de respectieve nationale berekeningssystemen kan worden opgenomen;

6. is van mening dat het belang van de plaatselijke en regionale publiekrechtelijke 
lichamen voor de bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen moet 
worden onderstreept;

7. is van oordeel dat het voorbehoud van een aantal lidstaten tegen het Verdrag van 
Istanboel moet worden gerespecteerd, waarbij niet mag worden verhinderd dat de 
lidstaten het maatschappelijke probleem van gendergerelateerd geweld tussen personen 
met de beschikbare instrumenten aanpakken.


