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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. neemt kennis van de door de Commissie voorgestelde Vernieuwde sociale agenda, die 
een verdere ontwikkeling van het sociaal beleid mogelijk maakt en kiest voor een meer 
gerichte en geïntegreerde aanpak met sociale maatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid, gelijke kansen, onderwijs, gezondheidszorg en informatiemaatschappij; 
hoopt dat deze nieuwe aanpak zal bijdragen tot een grotere gendergelijkheid, meer en 
betere arbeidsplaatsen en doeltreffender bestrijding van armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting;

2. meent dat de Europese belangen en waarden, waartoe ook gendergelijkheid behoort, in 
overweging moeten worden genomen bij de besluitvorming op internationaal niveau;

3. meent dat flexibiliteit en bescherming moet worden geboden aan de sociaal zwakkeren, 
met name vrouwen en ouderen, en dat derhalve moet worden gekozen voor een 
evenwichtige aanpak met betrekking tot de belangen van werkende vrouwen, maar ook 
in verband met de bevordering van de economische groei;

4. wijst op het belang van onderwijs in het sociaal beleid; onderstreept dat jonge mensen 
kwaliteitsonderwijs moeten krijgen om het verschijnsel van voortijdig schoolverlaten
tegen te gaan; meent bovendien dat jongeren, en met name meisjes en vrouwen, beter 
moeten worden geïnformeerd over de beschikbare mogelijkheden op het gebied van 
onderwijs en opleiding;

5. pleit voor een intensivering van de dialoog met de sociale partners, die moet leiden tot een 
verbetering van de ouderschapsverlofregeling; verwelkomt de nieuwe voorstellen van de 
Commissie inzake zwangerschapsverslof en de rechten van zelfstandigen.
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