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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 

(2006/2132(INI))

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie “Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen 2006-2010” (COM(2006)0092)1,

– gezien beschikking 2001/51/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende het 
programma in verband met de communautaire strategie inzake de gelijkheid van mannen 
en vrouwen (2001-2005)2 en onder verwijzing naar zijn resolutie over dezelfde kwestie3,

– gezien de bepalingen in de rechtsinstrumenten van de Verenigde Naties op het gebied van 
de rechten van mens en met name de rechten van de vrouw en in het bijzonder het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen evenals de 
andere instrumenten van de VN inzake geweld tegen vrouwen zoals de Verklaring en het 
Actieprogramma van Wenen, aangenomen op de wereldconferentie over de 
mensenrechten, de resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
48/104 over de uitbanning van geweld tegen vrouwen van 20 december 1993, 58/147 over 
de uitbanning van huiselijk geweld tegen vrouwen van 19 februari 2004, 57/179 over de 
uitbanning van misdaden tegen vrouwen die worden gepleegd wegens schending van de 
eer van 30 januari 2003, 52/86 over de preventie van misdaden en strafrechtelijke 
maatregelen om geweld tegen vrouwen uit te bannen van 2 februari 1998,

– gezien het Actieplatform dat op de Vierde Wereldconferentie over Vrouwen, die op 15 
september 1995 in Beijing plaatsvond, werd goedgekeurd en onder verwijzing naar zijn 
resolutie van 18 mei 2000 over de follow-up van het Actieplatform van Beijing4,

– gezien het eindverslag van maart 2005 van de 49e zitting van de Commissie inzake de 
positie van de vrouw van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

– gezien het verslag van mei 2003 van het Raadgevend comité voor gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen van de Commissie over de integratie van de genderdimensie in de 
nationale begrotingen,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Lissabon van 23 
en 24 maart 2000, van Stockholm van 23 en 24 maart 2001, van Barcelona van 15 en 16 
mei 2002, van Brussel van 20 en 21 maart 2003 en van Brussel van 25 en 26 maart 2004,

– gezien beschikking 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.5,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2006 over de toekomst van de strategie van Lissabon 
  

1 Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.
2 PB L 17 van 19.1.2001, p. 22. 
3 PB C 223 van 08.08.2001, p. 153. 
4 PB C 59 van 23.2.2001, p. 258.
5 PB L 205 van 6.8.2005, p. 21.
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vanuit genderperspectief1,

– gezien zijn resolutie van 19 maart 2004 over het combineren van het beroeps-, gezins- en 
privé-leven2,

– gezien zijn resolutie van 11 februari 2004 over de organisatie van de arbeidstijd3,

– gezien het actieplan voor de gendergelijkheid 2005-2015 aangenomen door de 
Commonwealth,

– gezien artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie ontwikkeling, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, 
de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (A6-0000/2006),

A. overwegende dat de Verklaring van Wenen, die op 25 juni 1993 werd aangenomen door 
de Wereldconferentie over mensenrechten, bevestigt dat 'mensenrechten van vrouwen en 
meisjes onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar deel uitmaken van de universele 
mensenrechten' en dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen een fundamentele waarde 
is van de Europese Unie die is verankerd in het oprichtingsverdrag van de EG en het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

B. overwegende dat geweld tegen vrouwen de meest verbreide schending van de 
mensenrechten is, zonder geografische, economische en sociale grenzen, en dat ondanks 
de pogingen die zijn ondernomen op nationaal, communautair en internationaal niveau 
het aantal vrouwen dat slachtoffer is van geweld alarmerend is.4

C. overwegende dat het risico van armoede overwegend vrouwen treft, inclusief de vrouwen 
die werken,5 vanwege de hardnekkige discriminatie en ongelijkheid in opleiding, 
persoonlijke diensten, toegang tot de werkgelegenheid, gezinstaken, pensioenrechten 
alsmede juridische bescherming in geval van scheiding, vooral voor vrouwen die 
economisch afhankelijk zijn. 

D. overwegende dat alle culturele en sociale waarden van de Europese Unie en de lidstaten, 
te weten waardigheid van de mens, vrijheid, gelijkheid, de dialoog en participatie, het 
erfgoed van alle burgers en ingezetenen van de Europese Unie vormt, dat de toe-eigening
van deze waarden een van de prioriteiten voor de Unie is en een reden voor emancipatie 
en integratie, vooral voor vrouwen die zich in een isolement bevinden door taalbarrières 
of culturele of religieuze barrières, 

E. overwegende dat de integratie van de genderdimensie in de nationale begrotingen een 
essentieel instrument vormt voor een doelmatige governance van het beleid van gelijke 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0029.
2 PB C 102E van 28.4.2004, p. 492.
3 PB C 97E van 22.4.2004, p. 566.
4 Volgens de gegevens van UNIFEM krijgt ten minste een op de drie vrouwen tijdens haar leven te maken met 
een of andere vorm van geweld.
5 Ook rekening houdend met het feit dat in 85% van de gevallen het hoofd van het gezin van eenoudergezinnen 
vrouw is. 
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kansen en overwegende dat deze door de kennis en de ervaring op dit gebied op 
Europees, nationaal of regionaal niveau vanaf nu kan worden toegepast op de begroting 
en de communautaire programma's, tijdens de fase van de uitwerking, de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie ervan1,

F. overwegende dat artikel 3, paragraaf 2 en de artikelen 13 en 152 van het EG-Verdrag de 
rol van de Gemeenschap definiëren voor de totstandkoming van de gendergelijkheid in 
het beleid ter bescherming van de menselijke gezondheid,

G. overwegende dat de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon met betrekking 
tot de werkgelegenheid van vrouwen verdere acties vereist in het kader van de open 
coördinatiemethode, acties gebaseerd op de bestaande best practices op nationaal of 
regionaal niveau en vooral rekening houdende met de onderlinge afhankelijkheid van de 
beleidsmaatregelen met betrekking tot onderwijs en toegang tot arbeid, 
beleidsmaatregelen met betrekking tot de combinatie van privé-leven en werk, diensten 
en de bevordering van de deelname van vrouwen aan de besluitvormingsprocessen,

H. overwegende dat de beleidsmaatregelen om gezins- en beroepsleven beter combineerbaar 
te maken zich niet alleen op vrouwen, maar ook op mannen moeten richten en dat deze 
daarom een globale aanpak vereisen waarbij rekening wordt gehouden met de 
discriminatie van vrouwen en nieuwe generaties worden beschouwd als voordeel voor de 
maatschappij in het geheel, 

I. overwegende dat vrouwen 52% van de Europese bevolking vertegenwoordigen, maar dat 
dit aandeel niet wordt weerspiegeld in de toegang tot en de deelname aan de 
machtscentra; dat de representativiteit van de maatschappij in het geheel een element is 
dat de governance en de relevantie van het beleid ten aanzien van de verwachtingen van 
de bevolking versterkt, en bovendien overwegende dat er op nationaal niveau een scala 
aan oplossingen bestaat (wetten, akkoorden of particuliere initiatieven) om de 
vertegenwoordiging van de vrouw op besluitvormingsplaatsen te concretiseren,

J. overwegende dat het strategisch kader 'e2010' (Europese informatiemaatschappij 2010) 
dat is voorgesteld door mededeling (COM (2005)0229) van de Commissie onder andere 
gericht is op de verbetering van de levenskwaliteit dankzij de deelname van iedereen aan 
de informatiemaatschappij,

1. neemt akte van de wens van de Commissie de strategie op het gebied van gelijke kansen 
voort te zetten in meerjarig perspectief;

2. nodigt de Commissie uit een globaal kader op te zetten voor de evaluatie van het beleid 
en de programma's ter ondersteuning van de gendergelijkheid, verzoekt vooral om een 
grondige evaluatie van de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen 
en vrouwen 2000-2005 (COM (2000)0335) evenals een analyse van de tenuitvoerlegging
van de richtlijnen inzake gelijke kansen, vooral de richtlijnen 86/378/EG2, 86/613/EG3, 

  
1 Cf. Onder andere werk van de OESO, het UNIFEM, de Wereldbank, het Secretariaat van de Commonwealth 
voor gelijke kansen en de studies en projecten die zijn uitgevoerd door de Raad van Europa, de Noorse Raad van 
Ministers of het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken in Nederland. 
2 Richtlijn 86/378/EEG van de Raad van 24 juli 1986, betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid.
3 Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986, 1986 betreffende de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en 
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89/391/EG1, 92/85/EG2, 2002/73/EG3 en 2003/41/EG4, om voor deze routekaart een 
coherente cyclus op te stellen van de programmering, de tenuitvoerlegging, de controle 
en de evaluatie; is in dit opzicht van oordeel dat de snelle oprichting van het Europees 
instituut voor gendergelijkheid onontbeerlijk is voor de constante bewaking van de 
voortgang van de routekaart;

3. verzoekt de Commissie het beleid van gendergelijkheid niet alleen te beschouwen als een 
prioritaire aanpak voor de EU, maar ook en vooral als een fundamentele vereiste voor de 
eerbiediging van de mensenrechten; deze aanpak zou zich moeten vertalen in een poging 
tot coördinatie en versterking van de nationale maatregelen om vrouwen en kinderen 
juridisch te beschermen en met name:

− in geval van onderwerping aan slavernij, geweld, verminking van het vrouwelijk 
geslachtsorgaan, gedwongen huwelijken, polygamie of identiteitsberovende 
handelingen zoals het opleggen van de burka, de chador of een masker, met als doel 
zero tolerance;

− in geval van een scheiding met bijvoorbeeld directe aftrek van het salaris van de 
alimentatie die door de rechter is bepaald; 

4. verzoekt de Commissie een Europees Handvest voor de rechten van de vrouw aan te 
nemen, waarin de principes zijn neergelegd met betrekking tot de rechten en gelijke 
kansen die voortvloeien uit de internationale afspraken van de lidstaten, de Europese 
wetgeving en de wetgeving van de lidstaten waarin de instellingen en organisaties op 
nationaal, communautair en internationaal niveau worden genoemd waar vrouwen, die 
behoren tot de Europese Unie of daar wonen, terecht kunnen in het geval dat hun rechten 
geschonden worden; 

5. verzoekt de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan het aanvullende protocol van het 
Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de transnationale georganiseerde 
criminaliteit, over mensenhandel (Protocol van Palermo) te ratificeren; 

6. is van mening dat de eerbiediging van de rechten van de vrouw een fundamentele vereiste
is, net als de andere mensenrechten, in het kader van de toetredingsonderhandelingen van 
de kandidaat-lidstaten; vraagt de Commissie daarom de gegevens met betrekking tot de 
daden van discriminatie en geweld waarvan vrouwen het slachtoffer zijn geworden in 
deze landen te controleren en bekend te maken aan het Europees Parlement en de Raad en 
de deelname aan de communautaire programma's PROGRESS en DAPHNE door de 
landen die op weg zijn toe te treden actief te bevorderen;

    
tot bescherming van het moederschap.
1 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. 
2 Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992, inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie.
3 Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002, tot wĳziging van 
Richtlĳn 76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelĳke behandeling
van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
4 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
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7. verzoekt de Commissie concrete initiatieven te nemen voor de emancipatie en de 
integratie van immigrantenvrouwen, vooral in het kader van het gedeelde 
kaderprogramma voor de integratie van onderdanen van derde landen, ondersteunende 
maatregelen voor het leren van de taal, de rechten en de plichten die zijn afgeleid van de 
principes en de wetgeving die gelden in het gastland (zoals het verbod op polygamie in 
het kader van de gezinshereniging) en de fundamentele waarden van de Unie; deze 
voorvereisten zouden verplicht moeten zijn om het staatsburgerschap van een lidstaat te 
kunnen verkrijgen; 

8. verzoekt de Commissie om de eerste proefprojecten over de integratie van de 
genderdimensie in de algemene begroting van de Europese Unie en in de communautaire 
programma's te starten, met name in de structuurfondsen, het zevende kaderprogramma 
voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieactiviteiten (2007-2013), 
het communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en 
consumentenbescherming (2007-2013)en het communautair actieprogramma op het 
gebied van de volksgezondheid (2003-2008); deze proefprojecten moeten gericht zijn op 
de impact van de algemene begroting van de Unie op de gendergelijkheid (transversale 
benadering), de doelmatigheid van de quota's of op reserves die specifiek voor vrouwen 
bedoeld zijn of moeten projecten zijn die door vrouwen zijn voorgesteld en een analyse 
bevatten van de moeilijkheden waarmee vrouwen geconfronteerd worden om aan deze 
programma's deel te nemen (specifieke benadering);

9. verzoekt de lidstaten in hun nationale actieplannen voor werkgelegenheid en sociale 
integratie, maatregelen op te nemen of te versterken die erop gericht zijn de toegang van 
vrouwen tot de arbeidsmarkt met gelijke waardigheid te bevorderen evenals het 
vrouwelijk ondernemerschap, om nieuwe werkgelegenheidskansen te bepalen en te 
bevorderen met name in de gezondheidssector en sociale sector en dienstverlening aan 
personen en gezinnen, waar het personeel hoofdzakelijk bestaat uit vrouwen, en 
tegelijkertijd de sociale waarde van deze werkzaamheden te onderstrepen en te voorzien 
in een normkader waarmee de kwaliteit van de diensten en de waardigheid van de 
medewerkers gegarandeerd kunnen worden;

10. verzoekt de lidstaten iemand te benoemen die nationaal verantwoordelijk is voor de 
gendergelijkheid in het kader van de uitvoering van de strategie van Lissabon ('mevrouw 
Lissabon'), die ermee belast is bij te dragen aan de uitwerking en de herziening van de 
verschillende nationale plannen en de tenuitvoerlegging ervan te controleren om de 
integratie van de genderdimensie in de in deze plannen gedefinieerde beleidslijnen en 
doelstellingen te bevorderen; 

11. verzoekt de Commissie richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 met 
voorrang te herzien, betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers 1, met name wat betreft de elementen die verband houden met 
de arbeidsinspecties en de beschikbare rechtsmiddelen in geval van discriminatie;

12. verzoekt de Commissie, samen met de lidstaten en de sociale partners, een herziening te 
starten van de maatregelen om werk en privé-leven beter combineerbaar te maken;

  
1 PB L 45 van 19.2.1975, p. 19.
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− door te garanderen dat de kosten van het moederschap niet ten laste van de werkgever 
komen, maar van de gemeenschap, om discriminerend gedrag binnen het bedrijf uit te 
bannen en de demografische opleving te ondersteunen;

− door de toegankelijkheid tot de zorg- en hulpdiensten aan personen die niet 
zelfvoorzienend zijn (kinderen, gehandicapten en ouderen) te verbeteren, evenals de 
flexibiliteit van deze diensten door een minimumaantal structuren te bepalen dat ook 
's nachts geopend is om te kunnen voldoen aan de eisen van het werk en het 
gezinsleven;

− door een eerste vorm van vaderschapsverlof van 30 dagen verplicht te maken in het 
kader van de komende herziening van de richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 
1996, betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten 
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 1; 

13. verzoekt de Commissie, op basis van de werkzaamheden van het Europees instituut voor 
gendergelijkheid en de vooruitgang die geboekt is door de database over de 
besluitvorming2, te verifiëren of er op internationaal, nationaal of regionaal niveau goede 
praktijken bestaan die het vrouwen mogelijk maken deel te nemen aan 
besluitvormingsprocessen en vervolgens de verspreiding en de aanname van deze 
besluiten te bevorderen;

14. is van mening dat de verspreiding van positieve voorbeelden van de rol van de vrouw in 
de maatschappij via de media en de deelname van mannen aan de totstandkoming van 
gendergelijkheid en aan het combineerbaar maken van werk en gezinsleven, een 
doelmatig instrument is om stereotypen te bestrijden; vraagt daarom aan de Commissie 
initiatieven voor te bereiden, onder andere in het kader van het programma Media 2007, 
die erop gericht zijn de media bewust te maken van stereotypen die zij uitdragen en de 
gelijke kansen te bevorderen; 

15. verzoekt de Commissie de bevoegde commissie(s) van het Europees Parlement 
regelmatig te informeren over de follow-up van de voortgang van de routekaart;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio's en de uitvoerende en gekozen 
instellingen die bevoegd zijn op het gebied van gelijke kansen op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau. 

  
1 PB L 145 van 19.6.1996, p. 4.
2 Project van het DG Werkgelegenheid en sociale zaken van de Commissie dat de deelname van vrouwen aan de 
besluitvormingsprocessen bijeenbrengt en analyseert (politieke instellingen, algemene overheden, sociale 
partners en belangrijke niet-gouvernementele organisaties). 
Adres url: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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TOELICHTING

A. DE ROUTEKAART

De routekaart 2006-2010 voor de gendergelijkheid die is voorgesteld door de Commissie1

bevat zes prioritaire actiegebieden, die zijn onderverdeeld in een reeks hoofdacties en twee 
bijlagen bevat over enerzijds de indicatoren die ontwikkeld moeten worden om de geboekte 
vooruitgang te controleren en over anderzijds de diensten en de commissies van de 
Commissie die bevoegd zijn op het gebied van gendergelijkheid. 

De Commissie heeft een evaluatie uitgevoerd van de impact van de routekaart2, waarin de 
huidige situatie in Europa op het gebied van gendergelijkheid ten aanzien van de prioritaire 
actiegebieden die hierin worden vastgesteld wordt beschreven. 

Het document van de Commissie voorziet in de verbetering van de governance door de 
interne structuren van de Commissie te versterken en een Europees instituut voor 
gendergelijkheid op te richten om de integratie van de genderdimensie in al het 
communautaire beleid te bevorderen. 

1. Prioriteitsgebieden: 

1. Gelijke economische onafhankelijkheid voor vrouwen en mannen tot stand brengen;

a) De doelstellingen van Lissabon verwezenlijken
b) Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren
c) Gendergelijkheid in de sociale bescherming en de armoedebestrijding
d) De genderdimensie op het gebied van de gezondheid erkennen 
e) Bestrijding van meervoudige discriminatie, vooral van immigrantenvrouwen en 

vrouwen die tot etnische minderheden behoren.

2. De balans tussen privé- en beroepsleven bevorderen 

a) Flexibele werktijden voor vrouwen en mannen 
b) Zorgdiensten uitbreiden
c) Betere maatregelen om werk en privé-leven voor vrouwen en mannen 

combineerbaar te maken

3. De deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming op voet van gelijkheid
bevorderen; 

a) Deelname van vrouwen aan de politiek 
b) Vrouwen in de economische besluitvorming 
c) Vrouwen in wetenschap en technologie 

4. Uitroeiing van seksueel geweld en mensenhandel 

a) Uitroeiing van seksueel geweld 

  
1 COM (2006) 92.
2 SEC (2006) 275.
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b) Uitroeiing van de mensenhandel

5. Uitbanning van genderstereotypen 

a) Uitbanning van genderstereotypen in onderwijs, opleiding en cultuur
b) Uitbanning van genderstereotypen op de arbeidsmarkt
c) Uitbanning van genderstereotypen in de media.

6. Bevordering van gendergelijkheid buiten de EU 

a) Handhaving van EU-wetgeving in toetredende landen, kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten 1

b) Bevordering van gendergelijkheid in het Europees nabuurschapsbeleid, het 
buitenlands en ontwikkelingsbeleid

2. Impactstudie

In de impactstudie die is opgesteld door de Europese Commissie wordt uitdrukkelijk erkend 
dat het onmogelijk is van te voren een evaluatie uit te voeren van de gevolgen van de 
voorgestelde maatregelen. Daarom beperkt deze studie zich tot het bijeenbrengen in een 
enkele tekst van de documentatie die noodzakelijk is om de routekaart op te stellen.

B. DE VOORGAANDE RAAMSTRATEGIE

Ook in de communautaire strategie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen worden de 
prioriteitsgebieden en hoofdacties gedefinieerd. Een programma ter financiële ondersteuning 
van de strategie is aangenomen door de Raad via de raadplegingsprocedure met het 
Parlement.

1. Prioritaire doelstellingen: 

- Bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het economisch leven
- Bevordering van gelijke deelname en vertegenwoordiging

- Bevordering van gelijke toegang tot en het volledig genieten van sociale rechten voor 
mannen en vrouwen 

- Bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het burgerlijk leven 
- Bevordering van het doorbreken van rollenpatronen en stereotypen.

2. Evaluatie:

De Commissie heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het programma ter 
ondersteuning van de raamstrategie2, die ook gebruikt is in de studie naar de impact van de 

  
1 Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, inclusief Kosovo. Zie ook COM(2005)0561.
2 SEC (2004) 147.
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routekaart. Deze evaluatie beperkt zich tot het opnoemen van de activiteiten die zijn 
uitgevoerd tot eind 2004 in het kader van het programma. 

De analyse waarop de impactstudie berust (uitgevoerd door deskundigen1 van buiten de 
Commissie) bevat overigens een reeks aanbevelingen: de duidelijkheid en de relevantie van 
het programma van de raamstrategie verbeteren, de synergieën tussen de verschillende 
prioriteiten verbeteren, de verspreiding van positieve resultaten en goede praktijken 
verbeteren. 

De aanbevelingen laten duidelijk zien dat de cyclus van de programma's, de tenuitvoerlegging
en de evaluatie binnen de Commissie verbeterd moet worden. Deze verbetering wordt 
beschouwd als prioritair door de rapporteur.

C. PRIORITAIRE THEMA'S VAN HET RAPPORT

Benadering:laten we de rechten verdelen!

De rapporteur stelt voor 'de geest' van de routekaart te richten op de grondrechten van de 
vrouw om Europese burgers aan te sporen zich het concept van gendergelijkheid eigen te 
maken. Het communautaire beleid van gelijke kansen is niet alleen het resultaat van 
competenties die door het Verdrag zijn vastgesteld, maar is voor alles het antwoord op een eis 
van eerbiediging van de mensenrechten van de vrouw. Deze benadering beoogt de Unie en de 
lidstaten weer een politiek elan te geven en een duidelijke definitie te geven van de integratie 
van de genderdimensie, te weten een instrumentele methode met betrekking tot de 
eerbiediging van de grondrechten. 

In dit perspectief vormt de routekaart een instrument om actie te ondernemen en voorstellen te 
doen dat de 'effectieve' gelijkheid tussen mannen en vrouwen als doel heeft en gebaseerd is op 
de eerbiediging van de grondrechten. 

De eerste stap die gezet moet worden in deze richting is de evaluatie van de tenuitvoerlegging
van de richtlijnen die worden genoemd in het voorstel, die noodzakelijk is om de nauwkeurige 
'fysionomie' van het discriminerend verschijnsel te bepalen, evenals de omvang en de 
contouren ervan en de verschillende oplossingen die door de lidstaten zijn vastgesteld en de 
bijzonderheden daarvan. 

De aandacht gaat vooral uit naar immigrantenvrouwen die vaak worden geconfronteerd met 
de hardnekkigste vormen van discriminatie, die hun volledige integratie en hun toegang tot 
essentiële diensten zoals gezondheid en onderwijs nog meer bemoeilijkt. De rapporteur stelt 
voor de krachten te bundelen met, als emancipatievector, de kennis. Kennis die, laten we 
hopen, een verplichte vereiste wordt, waardoor onder deze vrouwen tenminste het bewustzijn 
van hun eigen onvervreemdbare rechten en de kennis van de taal wordt verspreid.

De genderdimensie integreren in de nationale begrotingen

De integratie van de genderdimensie in de nationale begrotingen is de nuttigste, maar minst 
gebruikte manier om gelijke kansen toe te passen op het overheidsbeleid, de hoeksteen van de 
tenuitvoerlegging van gelijke kansen op Europees niveau. In deze optiek mag de routekaart 

  
1 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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zich niet beperken tot het programmeren van uitvoerbaarheidsstudies, die overigens al 
gerealiseerd zijn door het raadgevend comité van gelijke kansen, maar moet deze 
proefprojecten starten en een enkele 'orkestleider' voorstellen voor initiatieven ten behoeve 
van de integratie van de genderdimensie in de nationale begrotingen, die een homogene 
verspreiding van de beste praktijken garandeert. 

Strategie van Lissabon en het combineerbaar maken van het gezins- en beroepsleven 

De vooruitgang van de werkgelegenheid van vrouwen is fundamenteel voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van Lissabon. Om te stimuleren dat vrouwen hun 
intrede doen op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat ze daar blijven, moeten alle vormen 
van discriminatie worden afgeschaft die nog steeds bestaan, zoals loonverschillen, de 
ongelijke tenuitvoerlegging van pensioenregelingen en de geringe deelname van mannen aan 
de gezinstaken. 

De rapporteur stelt dus voor een globale benadering aan te nemen die, uitgaande van de 
strategie van Lissabon, alle aspecten waarbij discriminatie zich zou kunnen voordoen, van 
onderwijs tot pensioenen, in aanmerking neemt. Acties zoals de herziening van de richtlijn 
over gelijke lonen, de herziening van de richtlijn over ouderschapsverlof en nieuwe 
doelstellingen voor de zorg- en hulpdiensten aan personen die niet zelfvoorzienend zijn 
kunnen enerzijds de toegang tot de werkgelegenheid bevorderen en anderzijds vrouwen in 
staat stellen op de arbeidsmarkt te blijven, bijvoorbeeld door het gezins- en beroepsleven 
combineerbaar te maken. 

Met het oog hierop stelt de rapporteur voor dat elke lidstaat een persoon benoemt die 
nationaal verantwoordelijk is voor de kwesties van gelijke kansen, een 'mevrouw Lissabon', 
die, in het kader van de tenuitvoerlegging en de herziening van de strategie, erop toeziet dat 
de genderdimensie daadwerkelijk wordt geïntegreerd in het uitvoeringsbeleid en ervoor zorgt 
dat op politiek niveau altijd rekening wordt gehouden met gendergelijkheid. 

Deelname en stereotypen

Het initiatief van het DG Werkgelegenheid en sociale zaken om een database op te richten 
over de deelname van vrouwen aan de besluitvormingsprocessen is een eerste concrete stap 
gericht op het stimuleren van het aannemen van communautaire en nationale initiatieven die 
deze kant op gaan. 

Uit de beschikbare gegevens blijkt een scenario dat zeer heterogeen is, met percentages die 
nogal verschillen tussen de lidstaten en de sectoren. De rapporteur nodigt de Commissie dus 
uit maatregelen in deze richting te nemen, die erop gericht zijn de uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten te stimuleren maar ook de dialoog met de niet-Europese 
gesprekspartners die doeltreffende oplossingen hebben gevonden om de aanwezigheid van 
vrouwen op de plekken waar de besluiten worden genomen te vergroten. De Commissie 
wordt opgeroepen werk te verrichten op het gebied van de evaluatie, de verspreiding en de 
synthese om ervoor te zorgen dat de Europese bevolking daadwerkelijk wordt 
vertegenwoordigd op alle niveaus, in alle landen van de Unie, waar de besluiten worden 
genomen (bedrijven, mandaten of uitvoerende functies) en in de Europese instellingen. 


	629296nl.doc

