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ONTWERPRESOLUTIE VOOR HET EUROPEES PARLEMENT

over gelijkheid tussen mannen en vrouwen - 2008
(2008/2047(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 2, artikel 3, lid 2 en artikel 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 gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen - 2008 ("het verslag van de Commissie over gelijkheid") 
(COM(2008)0010),

– gezien het Programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de 
gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) (COM(2000)0335) en de jaarlijkse 
verslagen van de Commissie voor 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 en 2007 
(COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071 en COM(2007)0049),

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid dat is aangenomen tijdens de Europese
Raad van 23 en 24 maart 2006 in Brussel,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring die op 4 februari 2005 is aangenomen door de
ministers van de EU-lidstaten die verantwoordelijk waren voor het beleid ten aanzien van 
gendergelijkheid,

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

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 april 2007 over de situatie van vrouwen met 
een handicap in de EU1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 oktober 2006 over immigratie van vrouwen2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2007 over een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010)3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2007 over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen in de Europese Unie - 20074,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 januari 2008 over de rol van de vrouw in de
industrie5,

                                               
1 PB C 74 E van 20.3.2008, blz.742.
2 PB C 313 E van 20.12.2006, blz.118.
3 PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 56.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0423.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0019.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 maart 2008 over de situatie van de vrouw in 
de plattelandsgebieden van de EU1,

– gezien het Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen en zijn 
advies over de ongelijke beloning van vrouwen en mannen, aangenomen op 22 maart
2007,

– gezien het actiekader voor gendergelijkheid dat op 22 maart 2005 is aangenomen door de 
Europese sociale partners,

– gelet op artikel 23 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie2,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds3, in het bijzonder artikel 16, lid 1 daarvan,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie cultuur 
en onderwijs (A6-0000/2008),

A. overwegende dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen een grondrecht en een beginsel 
van de EU is, dat wordt erkend in het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie;
overwegende dat er, ondanks de aanzienlijke vooruitgang die op dit gebied is geboekt,
nog veel ongelijkheden bestaan tussen vrouwen en mannen,

B. overwegende dat geweld tegen vrouwen een groot obstakel voor gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen vormt en de meest voorkomende schending van de mensenrechten 
is, die geen geografische, economische of sociale grenzen kent; overwegende dat het 
aantal vrouwen dat slachtoffer is van geweld alarmerend is,

C. overwegende dat de ongelijke kansen op het gebied van werkgelegenheid laten zien dat er 
nog steeds zowel kwalitatieve als kwantitatieve ongelijkheden bestaan tussen vrouwen en 
mannen,

D. overwegende dat het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen sinds 2003 is 
blijven staan op 15% en sinds 2000 slechts één punt is afgenomen,

E. overwegende dat de gendersegregatie van sectoren en beroepen niet afneemt en in 
sommige landen zelfs toeneemt,

F. overwegende dat deelname van vrouwen aan de besluitvorming een bepalende indicator 
is van gelijkheid tussen vrouwen en mannen; overwegende dat de aanwezigheid van 
vrouwelijke managers in bedrijven stabiel is en het aantal vrouwelijke politici slechts zeer 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0094.
2 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
3 PB L 210 van 31.7.2006, blz.25.
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langzaam stijgt,

G. overwegende dat de stereotypen die nog steeds bestaan met betrekking tot de onderwijs-
en beroepsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor vrouwen helpen de ongelijkheid in 
stand te houden,

H. overwegende dat de doelstellingen van Lissabon voor het genereren van groei en het 
bevorderen van de sociale markteconomie uitsluitend kunnen worden gehaald als het
significante potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt volledig wordt benut,

I. overwegende dat een aantal uitdagingen en moeilijkheden meer invloed hebben op 
vrouwen dan op mannen, met name de kwaliteit van banen, parttime en tijdelijk werk, de 
situatie van meewerkende partners in de landbouw, alsmede een groter armoederisico,

J. overwegende dat de omstandigheden van sommige groepen vrouwen, die vaak te maken 
hebben met een combinatie van meerdere moeilijkheden en risico’s, alsmede dubbele 
discriminatie – in het bijzonder vrouwen met een handicap, vrouwen met de zorg voor 
afhankelijke personen, oudere vrouwen, vrouwen die tot een minderheid behoren en 
vrouwelijke immigranten – tekenen van verslechtering vertonen,

K. overwegende dat het combineren van werk, gezin en privéleven voor vrouwen en mannen 
een onopgeloste kwestie blijft,

L. overwegende dat de sociale partners een belangrijke rol spelen bij het bepalen van acties 
voor gendergelijkheid op Europees, nationaal, regionaal, sector- en bedrijfsniveau,

M. overwegende dat het recht op vaderschapsverlof vaders de mogelijkheid geeft een deel 
van de verantwoordelijkheden op zich te nemen en zo de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen bevordert,

N. overwegende dat toegang tot diensten voor de zorg voor kinderen, ouderen en andere 
afhankelijke personen essentieel is voor gelijke arbeidsparticipatie van vrouwen en 
mannen,

O. overwegende dat de verordeningen inzake de Structuurfondsen stellen dat de lidstaten en 
de Commissie ervoor moeten zorgen dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de
integratie van het genderperspectief worden bevorderd gedurende de verschillende stadia 
van de tenuitvoerlegging van de fondsen,

1. verwelkomt het verslag van de Commissie en wijst nogmaals op het duale karakter van 
gendermainstreaming op EU-niveau, waarbij enerzijds moet worden gezorgd voor 
gelijkheid van vrouwen en mannen op alle beleidsterreinen en anderzijds gerichte 
maatregelen moeten worden genomen om discriminatie van vrouwen te verminderen, 
zoals bewustmakingscampagnes, uitwisseling van beste praktijken, dialogen met burgers 
en publiek-private partnerschapsinitiatieven;

2. benadrukt het belang van de bestrijding van geweld tegen vrouwen voor het bereiken van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen; roept daarom de lidstaten en de Commissie op tot 
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gecoördineerde actie op dit gebied; verzoekt de Commissie met klem na te denken over 
mogelijkheden voor nieuwe maatregelen voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen; 

3. is van mening dat de deelname van vrouwen aan de beleidsvorming op lokaal, nationaal 
en EU-niveau in het algemeen onvoldoende is en nodigt de Commissie, de lidstaten en de 
politieke partijen daarom uit na te denken over positieve acties om deze situatie te 
verbeteren;

4. wijst op de correlatie tussen de deelname van vrouwen aan de politiek en beleidsvorming 
en hun betrokkenheid bij ngo’s en activiteiten van maatschappelijke organisaties;
verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom met klem acties die deze betrokkenheid 
bevorderen te ondersteunen;

5. maakt zich zorgen over het gebrek aan vooruitgang met betrekking tot de ongelijke 
beloning van vrouwen en mannen in de afgelopen jaren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten daarom met klem de strategieën en acties op dit gebied te evalueren en vast te 
stellen of eventuele nieuwe maatregelen of nieuwe benaderingen in de tenuitvoerlegging 
van bestaande maatregelen de situatie zouden kunnen verbeteren; benadrukt de noodzaak 
van een gecoördineerde aanpak, in het bijzonder in de context van de nieuwe cyclus van 
de Europese strategie voor groei en werkgelegenheid, en van gemeenschappelijke 
beginselen van flexizekerheid;

6. maakt zich zorgen over de blijvende wanverhouding tussen het opleidingsniveau van 
vrouwen en mannen enerzijds en de situatie op de arbeidsmarkt anderzijds, waarbij 
vrouwen lagere lonen verdienen en minder snel carrière maken dan mannen, terwijl 
vrouwen in het onderwijs beter presteren dan mannen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem te onderzoeken wat de redenen hiervan zijn en oplossingen voor deze
situatie te vinden;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem de nodige maatregelen te nemen om af 
te rekenen met stereotypen in het onderwijs, de werksfeer en de media en de rol van 
mannen bij het bevorderen van de gelijkheid te benadrukken;

8. merkt op dat het voor de zelfverwezenlijking van vrouwen van groot belang is dat zij 
zeggenschap hebben over hun seksuele en reproductieve rechten; ondersteunt daarom 
maatregelen en acties om de toegang van vrouwen tot diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid te verbeteren en hen meer bewust te maken van 
hun rechten en de beschikbare diensten;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten verdere maatregelen te nemen voor het verbeteren 
van de toegang tot en deelname aan de arbeidsmarkt voor vrouwen en de kwaliteit van 
het werk van vrouwen, in het bijzonder door middel van voor dat doel opgezette 
programma’s voor een leven lang leren; verzoekt de Commissie met klem gebruik te 
maken van de Europese Structuurfondsen om dit te bereiken;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten aandacht te besteden aan de situatie van 
meewerkende partners in de landbouw, vanuit het perspectief van gendergelijkheid en 
rekening houdend met het feit dat vrouwen in een kwetsbaardere positie verkeren dan 
mannen; 
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11. verzoekt de lidstaten een wettelijke constructie van gedeeld eigendom te creëren, 
teneinde volledige erkenning van de rechten van vrouwen in de landbouwsector, 
fatsoenlijke bescherming op het gebied van sociale zekerheid en erkenning van hun werk 
te waarborgen;

12. moedigt de lidstaten aan vrouwelijk ondernemerschap in de industriële sector te 
stimuleren en financiële steun te verlenen aan vrouwen die bedrijven oprichten;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten voorrang te geven en speciale aandacht te 
besteden aan kwetsbaardere groepen vrouwen, in het bijzonder vrouwen met een 
handicap, vrouwen die zorgen voor afhankelijke personen, oudere vrouwen, vrouwen die
tot een minderheid behoren en vrouwelijke immigranten, en gerichte maatregelen te 
ontwikkelen om te voorzien in hun behoeften;

14. verwelkomt het overleg tussen de Commissie en de sociale partners gericht op het 
verbeteren van de wetgeving- en niet-wetgevingskaders voor het combineren van werk, 
gezin en privéleven; kijkt voorts uit naar een analyse van dat overleg en naar de 
voorstellen die eruit voortkomen, in het bijzonder voorstellen met betrekking tot
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof en zorgverlof;

15. verzoekt de lidstaten specifieke maatregelen voor te stellen voor de bestrijding van 
ongelijkheden tussen vrouwen en mannen die worden veroorzaakt door verstoorde
arbeidspatronen, in het bijzonder als gevolg van zwangerschapsverlof of zorgverlof en 
voor het beperken van de negatieve effecten daarvan op de loopbaan, het loon en de 
pensioenrechten; 

16. merkt op dat het combineren van werk, gezin en privéleven een van de sleutels is voor het 
verhogen van de arbeidsparticipatie en verzoekt de Commissie beste praktijken te 
verzamelen en te verspreiden die een effectief evenwicht tussen werk en privéleven en 
een grotere betrokkenheid van mannen bij het gezinsleven mogelijk maken;

17. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten de beschikbaarheid, kwaliteit 
en toegankelijkheid van kinderopvang en opvang voor afhankelijke personen te 
verbeteren in overeenstemming met de doelstellingen van Barcelona, en ervoor te zorgen 
dat de beschikbaarheid van deze diensten aansluit bij het werkschema van mannen en 
vrouwen met een volledige baan en de verantwoordelijkheid voor kinderen of 
afhankelijke personen;

18. verzoekt de verantwoordelijken binnen bedrijven een flexibel gezinsbeleid op te nemen in 
hun plannen voor personeelsbeheer, om het voor werknemers gemakkelijker te maken om 
weer te gaan werken na een loopbaanonderbreking;

19. vraagt de aandacht van de Commissie en de lidstaten voor de vervrouwelijking van de 
armoede als vrouwen, in het bijzonder oudere vrouwen en alleenstaande moeders, risico 
lopen op uitsluiting en armoede, en verzoekt hen met klem maatregelen te op te stellen
om deze ontwikkeling een halt toe te roepen;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten hulpmiddelen voor scholing en tenuitvoerlegging 
te ontwikkelen die alle belanghebbenden de mogelijkheid geven een genderperspectief op 
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te nemen in hun betreffende bevoegdheidsgebieden, waaronder de beoordeling van het 
specifieke effect van beleid op vrouwen en mannen;

21. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten met klem zorg te dragen voor 
het effectief gebruik van de bestaande hulpmiddelen, zoals de handleidingen voor 
gendermainstreaming van het werkgelegenheidsbeleid die zijn opgesteld door de 
Commissie;

22. verwelkomt de oprichting van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid en de 
aanstelling van de leden van de raad van bestuur, die het Instituut een 
beleidsvormingsorgaan heeft gegeven; is echter bezorgd over de vertraging bij de 
benoeming van een directeur voor het Instituut en verzoekt de Commissie met klem dit 
probleem op te lossen;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en
de regeringen van de lidstaten.
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