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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat de beginselen van gendergelijkheid en niet-discriminatie op grond van ras, 
geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap systematisch in elk beleid moeten 
worden opgenomen, en pleit voor initiatieven om deze zaken vanuit een geïntegreerd 
perspectief te bekijken;

2. benadrukt dat de vrouw in het Europees sociaal model voor de toekomst en in zijn 
samenstellende delen centraal moet staan; betoogt dat het waarborgen van sociale 
bescherming, de hervorming van de pensioenstelsels zodat zij die onbetaald reproductief 
werk verrichten, tijdens hun pensioen niet worden benadeeld, de verbetering van de 
tewerkstellingsrechten, alsook van de arbeidsvoorwaarden voor alle categorieën van 
werkers, en de verhoging van de tewerkstellingsgraad in de Europese Unie een grote 
impact op vrouwen zouden hebben;

3. beklemtoont de noodzaak tot maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, de 
tewerkstellingskwaliteit, de sociale integratie van vrouwen en een betere harmonie tussen 
werk en gezin; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan concrete acties te 
ondernemen om de aanhoudende verschillen in beloning en tewerkstelling tussen mannen 
en vrouwen aan te pakken;

4. verwijst naar de Lissabon-strategie en de doelstelling om tegen 2010 60 % van de actieve 
vrouwelijke beroepsbevolking aan het werk te hebben, en naar de resolutie van 
19 januari 2006 over de toekomst van de strategie van Lissabon vanuit 
genderperspectief1;

5. verwijst ook naar het routeplan inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen 2006 - 2010 
en verzoekt de lidstaten dit routeplan uit te voeren;

6. spoort de toetredingslanden en kandidaat-lidstaten aan het voorbeeld van het routeplan te 
volgen, de eerbiediging van de rechten van de vrouw te garanderen en de toegang van 
vrouwen tot de arbeidsmarkt en de socialezekerheidsmaatregelen te verbeteren; verwijst 
in dit verband naar de resolutie van 6 juli 2005 over de rol van vrouwen in het 
maatschappelijke, economische en politieke leven in Turkije2;

7. beklemtoont de noodzaak tot een specifieke aanpak van de problemen van vrouwen uit 
etnische minderheden en immigrantenvrouwen.

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0029.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0287.


