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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie 2007
(2007/2065(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 2, 3, lid 2 en 141 van het EG-Verdrag,

– gezien het verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2007 (COM(2007)0049),

– gezien de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen
(2001-2005) (COM(2000)0335) en de jaarverslagen van de Commissie 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005 en 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044 en COM(2006)0071),

– gezien het in maart 2006 door de Europese Raad aangenomen Europees pact voor 
gendergelijkheid,

– gezien de op 4 februari 2005 door de ministers van de EU-lidstaten die verantwoordelijk 
zijn voor het beleid op het gebied van gendergelijkheid aangenomen gemeenschappelijke 
verklaring,

– gezien een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 
(COM(2006)0092),

– gezien het op 22 maart 2005 door de Europese sociale partners aangenomen kader van 
acties betreffende gendergelijkheid,

– gelet op artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement van Orde,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de 
adviezen van de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat de Commissie en de lidstaten hun betrokkenheid bij gendergelijkheid 
onlangs opnieuw te kennen hebben gegeven, namelijk door middel van bovengenoemde 
routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Europees pact voor 
gendergelijkheid,

B. overwegende dat gendergelijkheid duidelijk een punt is in de demografische uitdaging 
waar Europa mee geconfronteerd wordt, en dat het beleid op het gebied van 
gendergelijkheid een essentieel middel is om aan die uitdaging het hoofd te bieden,

  
1 OJ C 364, 18.12.2000, p. 1.
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C. overwegende dat het combineerbaar maken van werk, gezin en privéleven voor vrouwen 
en mannen essentieel is voor het bevorderen van de intreding, herintreding en 
blijvendheid van vrouwen op de arbeidsmarkt,

D. overwegende dat gescheiden onderwijs en het handhaven van stereotype mannelijke en 
vrouwelijke studiekeuzes nog steeds alom aanwezig zijn, hetgeen negatieve gevolgen 
heeft voor de positie van vrouwen, vergeleken met die van mannen, in bepaalde sectoren 
van de arbeidsmarkt, met name op het gebied van hightech,

E. overwegende dat de Raad tijdens de voorjaarsbijeenkomst van 2006 nogmaals erkende 
dat beleid op het gebied van gendergelijkheid een essentieel instrument is voor 
economische groei,

F. overwegende dat het verslag van de Commissie het positieve resultaat benadrukt voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, dat zes miljoen van de acht miljoen banen die sinds 
2000 in de EU gecreëerd zijn door vrouwen gevuld zijn, maar tegelijkertijd beweert dat er 
aanzienlijke verschillen zijn in de participatiegraad van verschillende leeftijdsgroepen,

G. overwegende dat er sinds het vorige verslag geen belangrijke ontwikkeling is geweest 
betreffende het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen (dat in de EU gemiddeld 
15% bedraagt), hetgeen duidelijk aantoont dat er geen wezenlijke vooruitgang heeft 
plaatsgevonden in de implementatie van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
arbeid, dat dertig jaar geleden werd geïntroduceerd in de vorm van Richtlijn 75/117/EEG 
van de Raad van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning 
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers1,

H. overwegende dat uit een Eurobarometer-enquête in 2003 is gebleken dat de belangrijkste 
factoren die vaders ervan weerhouden meer huishoudelijke en gezinstaken op zich te 
nemen niet alleen op het financiële vlak liggen, maar ook te maken hebben met de angst 
voor negatieve gevolgen voor hun loopbaanontwikkeling,

I. overwegende dat de arbeidsparticipatie bij vrouwen met jonge kinderen gemiddeld lager 
ligt dan bij vrouwen zonder kinderen, terwijl de gegevens daarover voor mannen juist 
omgekeerd zijn,

J overwegende dat lidstaten die maatregelen hebben genomen om werk en privéleven 
zowel voor vrouwen als mannen combineerbaar te maken, een hoger geboortecijfer, een 
hoger percentage van vrouwen op de arbeidsmarkt en een hogere arbeidsparticipatie 
hebben,

K. overwegende dat sociale partners een belangrijke rol spelen in het definiëren van acties
betreffende gendergelijkheid op Europees, nationaal, regionaal, sectorieel en 
bedrijfsniveau, en dat samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheden een 
vereiste is voor succesvolle maatregelen om werk en privéleven voor vrouwen en mannen 
combineerbaar te maken,

  
1 OJ L 45, 19.2.1975, p. 19.
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L overwegende dat de beste praktijken aantonen dat maatregelen op micro-economisch 
niveau om werk en privéleven voor vrouwen en mannen combineerbaar te maken minder 
verloop en verzuim, meer betrokkenheid en productiviteit, en het aantrekken van 
efficiënt, gemotiveerd personeel tot gevolg hebben,

1. verwelkomt de activiteiten van de Commissie om haar acties ter bevordering van 
gelijkheid van vrouwen en mannen te intensiveren;

2. verwelkomt het feit dat het verslag van de Commissie gericht is op arbeidskwesties zoals 
de richtlijnen betreffende het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen, het voor 
vrouwen en mannen combineerbaar maken van werk en privéleven en gelijke 
behandeling, omdat de economische onafhankelijkheid van vrouwen een van de 
prioriteiten is van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;

3. dringt aan op de noodzaak van een helder en permanent verband tussen de jaarverslagen 
betreffende gelijkheid en de in de routekaart gedefinieerde prioriteiten teneinde een 
efficiënte planningscyclus, controle en evaluatie van maatregelen voor gendergelijkheid 
te implementeren; moedigt de Commissie aan naar deze cyclus te streven;

4. herinnert aan zijn verzoek in zijn resolutie van 2 februari 2006 over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen in de Europese Unie1 om controle door de Commissie op naleving 
door de lidstaten van de communautaire verworvenheden op het gebied van de gelijkheid 
van vrouwen en mannen in alle beleidsvormen, met name het werkgelegenheidsbeleid, 
maar ook van de toegang tot en het verschaffen van goederen en diensten; verzoekt de 
Commissie daarom een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop lidstaten de 
communautaire wetgeving op het gebied van gelijkheid implementeren en toepasselijke 
maatregelen te nemen ingeval van niet-omzetting of schending;

5. verzoekt de lidstaten de Commissie te ondersteunen bij het controleren van de 
implementatie van nationale maatregelen teneinde de effectiviteit van het beleid vast te 
stellen, met name betreffende wettelijke rechten en pensioenregelingen;

6. verzoekt de lidstaten speciale maatregelen naar voren te brengen om ongelijkheid van 
vrouwen en mannen tengevolge van onderbroken arbeidspatronen te bestrijden en de 
negatieve gevolgen daarvan op loopbaan, loon en pensioenrechten te verminderen;

7. verwelkomt de overlegprocedure met de sociale partners die de Commissie gestart heeft 
om zowel het wettelijk als niet-wettelijk vastgestelde kader van de combineerbaarheid 
van werk, gezin en privéleven te verbeteren; moedigt de Commissie aan om zo spoedig 
mogelijk te beginnen met de tweede fase van het overleg;

8. verzoekt de Commissie de beste praktijken met betrekking tot beleid betreffende de 
werkomgeving dat een effectief evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maakt te 
verzamelen en verspreiden;

  
1 PB C 288 E, van 25.11.2006, blz. 73.
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9. merkt op dat de combineerbaarheid van werk, gezin en privéleven een belangrijk punt en 
een van de kernfactoren is voor het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verlagen 
van de druk door de demografische vergrijzing;

10. merkt op dat de globalisering op zich een positieve kracht is geweest die vrouwen over de 
hele wereld in staat stelt hun potentieel te verwezenlijken;

11. verzoekt de Commissie zich specifiek te richten op de belemmeringen die vrouwen in de 
weg staan in het verkrijgen van topfuncties, teneinde de structurele dimensie van dit 
verschijnsel in kaart te brengen;

12. verzoekt om speciale aandacht voor de situatie van vrouwen in etnische 
minderheidsgroeperingen, daar hun marginalisering versterkt wordt door meervoudige
discriminatie, zowel vanuit hun eigen gemeenschap als daarbuiten;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten de uitwisseling van beste praktijken met 
betrekking tot non-discriminatie op de arbeidsmarkt te intensiveren teneinde gelijkheid 
efficiënt te benutten door middel van de dynamiek die karakteristieke kenmerken van 
bepaalde nationaliteiten met zich meebrengt;

14. dringt er bij de lidstaten op aan de kosten van moederschaps- en ouderschapsverlof 
evenredig over mannen en vrouwen te spreiden om ervoor te zorgen dat vrouwen geen 
duurdere arbeidskrachten dan mannen meer zijn;

15. merkt met bezorgdheid op dat, ondanks alle geboekte vooruitgang, vrouwen, en met 
name oudere vrouwen en alleenstaande moeders, nog steeds het risico lopen van 
uitsluiting en armoede;

16. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om het gebruik te stoppen waarbij parttime 
werknemers vaste taken toegekend krijgen, hetgeen vooral bij de overheidssector 
voorkomt;

17. verwelkomt de activiteiten van de Commissie om een nieuwe impuls te geven aan het 
verwezenlijken van de doelen die in 2002 door de Europese Raad in Barcelona 
overeengekomen zijn, aan het elimineren van belemmeringen voor een gelijke 
participatie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en aan de introductie in 2010 
van kinderopvang voor 90% van de kinderen tussen drie jaar en de leerplichtige leeftijd 
en voor minstens 33% van de kinderen jonger dan drie jaar, namelijk door middel van 
structuurfondsen; moedigt de Commissie aan om, zoals verwacht, in 2008 een 
mededeling te doen waarin de verder op alle niveaus te nemen maatregelen om deze 
doelen te verwezenlijken uiteen worden gezet;

18. vraagt de Commissie om in toekomstige jaarverslagen over de gelijkheid van vrouwen en 
mannen feiten en statische gegevens van toetredende en kandidaat-lidstaten op te nemen;

19. Verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen van de lidstaten.
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