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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale
bevoegde Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het feit dat zich de algemene situatie van de gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen in de afgelopen jaren verbeterd heeft en stelt in dit verband vast dat vrouwen
meer dan 44% van de werknemers uitmaken, terwijl gemiddeld 33% van de ondernemers 
en meer dan 50% van de studenten thans vrouwen zijn; hoopt dat deze positieve tendens 
doorzet;  

2. betreurt het dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen nog steeds 15% bedraagt in 
weerwil van het Gemeenschapsrecht op dit gebied; verzoekt de lidstaten een streefdoel 
voor de verlaging ervan goed te keuren; is verheugd over het initiatief van de Commissie 
om binnenkort een mededeling hierover in te dienen; beveelt aan dat deze mededeling 
wordt gevolgd door actieve maatregelen; doet tevens een beroep op de Commissie om 
ervoor te zorgen dat de richtlijn inzake gelijke beloning zo wordt toegepast dat vrouwen 
niet worden gediscrimineerd op grond van hun kortere ervaring in het arbeidsleven ten 
gevolge van de opvoeding van hun kinderen;

3. dringt er bij de lidstaten op aan de nodige maatregelen te treffen om de doelstellingen van 
Barcelona voor kinderopvang na te komen, en afdoende en betaalbare zorg voor 
bejaarden, gehandicapten en andere hulpbehoevenden te ontwikkelen;

4. verzoekt de Commissie om actief beleid en specifieke maatregelen te bevorderen om de 
armoede van vrouwen in achterstandsgroepen aan te pakken, zoals alleenstaande moeders, 
oudere vrouwen en vrouwelijke immigranten;

5. betreurt de nog wijdverbreide discriminatie van niet-werkende vrouwen, die zich 
bezighouden met de opvoeding van de kinderen en met het gezin, en dringt er bij de 
lidstaten op aan om ernaar te streven deze situatie te veranderen door bijvoorbeeld bij de 
berekening van het pensioen rekening te houden met de tijd die aan de kinderopvoeding is 
besteed;

6. verzoekt de lidstaten om de fundamentele rol van mannen bij het verwezenlijken van het 
evenwicht tussen de geslachten te bevorderen, bijvoorbeeld door stimulansen te bieden 
voor het opnemen van ouderschaps- of vaderschapsverlof en het recht op zorgverlof met 
vrouwen te delen; verzoekt de Commissie om onderzoek te verrichten naar de redenen 
waarom zo weinig mannen ouderschaps- of vaderschapsverlof opnemen;

7. herinnert aan zijn veroordeling van alle vormen van geweld op grond van geslacht1; doet 
een beroep op de Commissie om onderzoek naar de onderliggende oorzaken van geweld
op grond van geslacht te verrichten en indicatoren van het aantal slachtoffers te 
ontwikkelen om over betrouwbare gegevens te beschikken en de statistieken van de 

  
1 Resolutie van 2 februari 2006 over de huidige situatie ten aanzien van de bestrijding van geweld tegen vrouwen 
en mogelijke toekomstige acties, P6_TA-PROV (2006)0038. 
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lidstaten over het aantal slachtoffers te coördineren;

8. verzoekt de Commissie om zo snel mogelijk vergelijkbare en betrouwbare gegevens over 
de mensenhandel te verzamelen om het verschijnsel te kunnen evalueren en streefdoelen 
voor de terugdringing te kunnen vastleggen; wijst erop dat het reeds erop heeft 
aangedrongen dat de EU ernaar streeft om het aantal slachtoffers van de mensenhandel in 
de komende tien jaar met de helft te verminderen1;

9. doet een beroep op de Commissie om een voorstel goed te keuren voor een gedragscode 
voor ambtenaren van de instellingen en organen van de EU, met name voor dienstreizen 
naar derde landen, waarin een verbod van de aankoop van seksuele diensten, andere 
vormen van seksuele uitbuiting en op geslacht gebaseerd geweld is vastgelegd en waarin 
verplichte sancties zijn opgenomen;

10. betreurt het feit dat niet meer aandacht wordt besteed aan de situatie van meisjes; doet een 
beroep op de Commissie en de lidstaten om alle nodige maatregelen te treffen voor de 
tenuitvoerlegging van de resolutie over zeer jonge meisjes van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties2;

11. doet een beroep op de Europese instellingen en organen om de gelijkheid tussen de 
geslachten op administratief niveau te bevorderen en te streven naar pariteit tussen 
vrouwen en mannen bij aanwervingen en benoemingen, met name in hoge posities.

  
1 Resolutie van het Europees Parlement over strategieën voor de strijd tegen de handel in vrouwen en seksuele 
uitbuiting van kwetsbare kinderen (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Resolutie A/RES/60/141, aangenomen op 11 januari 2006.



AD\635765NL.doc 5/5 PE 376.662v02-00

NL

PROCEDURE

Titel Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010
Procedurenummer 2006/2132(INI)
Commissie ten principale FEMM
Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking
LIBE
15.6.2006

Nauwere samenwerking – datum 
bekendmaking
Rapporteur voor advies

Datum benoeming
Inger Segelström
20.6.2006

Vervangen rapporteur voor advies
Behandeling in de commissie 4.10.2006
Datum goedkeuring 23.10.2006
Uitslag eindstemming +:

-:
0:

30
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes 
Blokland, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, 
Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Kinga Gál, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, 
Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith 
Mastenbroek, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, 
Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s)

Giorgos Dimitrakopoulos, Sophia in 't Veld, Bill Newton Dunn, Siiri 
Oviir, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Antonio Tajani, Rainer 
Wieland

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)
Opmerkingen (slechts in één taal 
beschikbaar)


