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SUGGESTIES

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

1. is ingenomen met de cultuur van gelijkheid in de EU met inbegrip van de "routekaart voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen" van de Commissie en het "Europees pact voor 
gendergelijkheid" van de Raad en verlangt concrete maatregelen en financiële middelen 
om deze uit te voeren;

2. waardeert het potentieel van het sociale cohesiebeleid ter bevordering van de gelijkheid;

3. stelt vast dat er nog altijd minder vrouwen leidinggevende posities hebben;

4. wijst erop dat de grootste stijging van de werkgelegenheid van vrouwen grotendeels 
plaatsvindt in beroepen met een geringe beloning en precaire arbeidsovereenkomsten en 
dat het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in bepaalde Europese landen nog 
altijd tot 30% bedraagt; is derhalve ingenomen met maatregelen die vrouwen een gelijke 
toegang tot de arbeidsmarkt verschaffen en vrouwelijk ondernemerschap bevorderen en 
dringt erop aan dat met betrekking tot de concurrentiepositie en de 
tewerkstellingsmogelijkheden van vrouwen bestaande vooroordelen en discriminatie op 
grond van het geslacht, vooral in hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen, worden 
weggenomen;

5. wijst erop dat langdurige werkloosheid naar verhouding hoger is onder vrouwen; dat de 
verantwoordelijkheid voor kinderen van 5 jaar en jonger gepaard gaat met een hoger 
werkloosheidscijfer, vergeleken met vrouwen zonder kinderen; 

6. beveelt aan meer rekening te houden met de uiteenlopende behoeften in de ontwikkeling 
van meisjes en jongens in het onderwijs en in dat verband stereotypen te bestrijden;

7. is van mening dat de arbeidsmarkt in de meeste EU-landen het gemiddeld hogere 
onderwijsniveau en de betere academische prestaties van vrouwen niet adequaat 
weerspiegelt;

8. beveelt aan ernaar te streven dat het onderwijs kennis en zinvolle criteria overbrengt om 
vrijheid, persoonlijke onafhankelijkheid en gelijkheid te kunnen verwerven en zo sociale 
integratie te verwezenlijken; vooral bij vrouwen moeten zogenaamde sleutelcompetenties, 
zoals de ondernemerszin en een wetenschappelijke en technische benadering worden 
bevorderd;

9. dringt erop aan vrouwen in hun beroepscarrière te steunen en daarvoor maatregelen voor 
de verenigbaarheid van beroeps- en gezinsleven voor beide geslachten te stimuleren en 
mannen te stimuleren om gezinsleven op zich te nemen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem serieuze maatregelen te nemen om de loonverschillen tussen mannen 
en vrouwen te verkleinen en om het ouderverlof voor mannen alsmede het 
vaderschapsverlof te bevorderen;
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10. wijst erop dat meer en voor de gehele bevolking toegankelijke kinderdagverblijven van 
een hoge kwaliteit en flexibiliteit met een veelzijdig (openbaar en particulier) aanbod
beschikbaar gesteld moeten worden, zodat mannen en vrouwen na het ouderverlof 
gemakkelijker in het beroepsleven kunnen integreren en het beroeps- en gezinsleven beter 
op elkaar kunnen afstemmen;

11. onderstreept de noodzaak van nascholingsmaatregelen tijdens het ouderverlof, om te 
kunnen inspelen op veranderde beroepseisen;

12. beveelt de ontwikkeling van overkoepelende Europese maatregelen aan om de mensen 
ervan bewust te maken dat er absoluut geen seksistische belediging en of denigrerende 
opmerkingen over vrouwen in de media en in de commerciële communicatie zal worden 
toegestaan;

13. wijst op de noodzaak om immigranten attent te maken op de in de Europese Unie 
geldende waarden, wettelijke voorschriften en maatschappelijke afspraken op het vlak van 
gelijkheid, om discriminerende situaties te voorkomen die het gevolg zijn van een gebrek 
aan cultureel bewustzijn;

14. is van mening dat in de media de rol van de vrouw in de samenleving alsmede 
voorbeelden van situaties moeten worden benadrukt waaruit de gelijkheid van man en 
vrouw en de verenigbaarheid van beroeps- en gezinsleven blijken; verzoekt de Commissie 
het bewustzijn voor de rol van de vrouw in de media te verbeteren en gelijke kansen, 
bijvoorbeeld door het programma Media 2007, te bevorderen.
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