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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, die bewerkstelligd wordt door het 

sociaal en economisch welzijn te verbeteren, niet alleen vrouwen maar ook de economie 

en de samenleving als geheel ten goede komt; overwegende dat de doelstelling van het 

waarborgen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor het eerst werd 

geformuleerd in het Verdrag van Rome van 1957; 

B. overwegende dat de arbeidsparticipatie in het algemeen lager is onder vrouwen dan onder 

mannen: in 2014 bedroeg de arbeidsparticipatie onder mannen 70,1 % in de EU-28 en 

59,6 % onder vrouwen1; overwegende dat volgens de Commissie vrouwen in 2015 voor 

hetzelfde werk gemiddeld nog steeds 16 % minder per uur verdienden dan mannen; 

overwegende dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen er vaak toe leidt dat vrouwen 

lagere pensioenen ontvangen dan mannen en als gevolg heeft dat vrouwen na hun 

pensionering meer kans hebben om tot armoede te vervallen, en overwegende dat de 

pensioenen van vrouwen in de hele EU gemiddeld 39 % lager zijn dan die van mannen; 

overwegende dat vooral de ICT-sector wordt gekenmerkt door verticale en horizontale 

segregatie, in nog sterkere mate dan in veel andere sectoren, aangezien de meerderheid 

(54 %) van de vrouwen slecht betaald en laaggeschoold werk verricht en er een duidelijke 

discrepantie bestaat tussen de onderwijskwalificaties van vrouwen en hun functieniveau; 

C. overwegende dat het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen, de 

loonkloof en de daaraan gerelateerde pensioenkloof, het feit dat vrouwen vaker dan 

mannen te maken hebben met onzeker werk2 en onvrijwillig deeltijdwerk en 

onderbrekingen in de loopbaan van vrouwen om voor kinderen of andere familieleden te 

zorgen ertoe bijdragen dat vrouwen in grote mate door armoede getroffen (dreigen te) 

worden; overwegende dat eenoudergezinnen, in het bijzonder gezinnen met een 

alleenstaande moeder, een groter risico lopen op armoede of sociale uitsluiting (49,8 % 

tegenover 25,2 % van de gemiddelde huishoudens met kinderen ten laste, hoewel er 

volgens de EU-statistieken over inkomens en levensomstandigheden grote verschillen 

tussen landen bestaan)3; overwegende dat armoede onder ouders leidt tot armoede onder 

kinderen en dat dit ernstige gevolgen heeft voor het latere leven van die kinderen; 

overwegende dat de verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen ertoe kan bijdragen 

dat zij niet langer een groter risico lopen op armoede en sociale uitsluiting; 

D. overwegende dat het aansporen van meer vrouwen om te gaan en te blijven werken ook 

kan helpen om de gevolgen van een in de meeste EU-lidstaten verwachte krimp van de 

beroepsbevolking te compenseren door een vergroting van het arbeidsaanbod, en 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. April 2012. Study on precarious work 

and social rights 2012 (Studie over onzeker werk en sociale rechten, 2012). Uitgevoerd namens de Europese 

Commissie. 

 Resolutie van het Europees Parlement van 19 oktober 2010 over vrouwen in onzeker dienstverband (PB C 70E, 

8.3.2012, blz. 1). 
3 Save the Children, "Armoede en sociale uitsluiting onder kinderen in Europa", Brussel, 2014, blz. 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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overwegende dat hierdoor de druk op de overheidsfinanciën en het sociale vangnet 

verlaagd kan worden, beter gebruik kan worden gemaakt van de vaardigheden en 

competenties van vrouwen, en het groeipotentieel en het concurrentievermogen kan 

worden gestimuleerd; 

1. is van mening dat mannen aangespoord en ingezet moeten worden om gendergelijkheid 

op alle gebieden en op alle niveaus van de arbeidsmarkt te bevorderen; 

2. verzoekt de lidstaten en de Commissie stappen te zetten om alle vormen van meervoudige 

discriminatie op basis van gender te bestrijden, om de toepassing van de beginselen van 

non-discriminatie en gelijkheid op de arbeidsmarkt en bij de toegang tot arbeid te 

verzekeren, en in het bijzonder om maatregelen voor sociale bescherming te nemen om 

ervoor te zorgen dat het loon van vrouwen en hun socialezekerheidsrechten, met inbegrip 

van pensioenen, gelijk zijn aan die van mannen met dezelfde of soortgelijke ervaring en 

met dezelfde of een gelijkwaardige baan; 

3. verzoekt om de volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/54/EG betreffende de 

toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen in arbeid en beroep, en om de herziening ervan met een verplichte vereiste voor 

bedrijven om maatregelen of plannen inzake gendergelijkheid op te stellen, met inbegrip 

van acties op het gebied van desegregatie, de ontwikkeling van betalingssystemen en 

maatregelen om de loopbanen van vrouwen te ondersteunen; 

4. merkt op dat vrouwen met een handicap of vrouwen die thuis blijven om voor een 

familielid te zorgen onevenredig risico lopen om tot armoede te vervallen; 

5. onderstreept dat niet alleen openlijke discriminatie, maar ook de hardnekkige stereotiepe 

voorstellingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in verschillende sectoren en 

beroepen op de arbeidsmarkt, die ten grondslag liggen aan ongelijke machtsverhoudingen 

en structuren tussen vrouwen en mannen en ze versterken, een aanhoudend probleem 

vormen dat moet worden aangepakt; 

6. benadrukt dat discriminatie op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste oorzaken is van 

de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de samenleving in het algemeen, en 

dat gelijke arbeidskansen en de economische onafhankelijkheid van vrouwen van cruciaal 

belang zijn voor gendergelijkheid op andere gebieden; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dan ook strenge maatregelen in te voeren tegen genderdiscriminatie op de 

arbeidsmarkt waarin verscheidene aspecten zoals aanwerving, beloning, sociale 

uitkeringen en pensioenen aan bod komen; benadrukt daarnaast dat bij de aanpak van 

discriminatie rekening moet worden gehouden met de meervoudige en intersectorale 

vormen van discriminatie die gericht zijn tegen vrouwen met een beperking, vrouwelijke 

migranten en vrouwen uit etnische minderheden, Roma-vrouwen, oudere vrouwen, 

alleenstaande moeders en LGBTIQ's; 

7. is van mening dat voor het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen een 

grotere arbeidsparticipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, meer transparantie in het 

betalingsproces (met inbegrip van gegevens die uitgesplitst zijn naar sector), de 

tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Commissie over loontransparantie, 

geslachtsneutrale functieomschrijvingen en classificaties, een omkering van de bewijslast 

bij het aanvechten van genderdiscriminatie op het werk, de naleving van het beginsel van 
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gelijke kansen voor mannen en vrouwen, handhaving van de relevante EU-wetgeving, 

alsmede de beëindiging van de op sekse gebaseerde differentiatie van het personeel, en 

een sterke nadruk op beleidsmaatregelen die het evenwicht tussen werk en privéleven 

bevorderen; 

8. wijst erop dat vrouwen die werkzaam zijn in de ICT-sector nog altijd te maken hebben 

met een loonkloof tussen de geslachten en een afwijkende loopbaanontwikkeling; 

benadrukt dat het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde werkplek ter 

waarborging van eerlijke en billijke salariëring onder druk staat, hoewel dit een van de 

fundamentele pijlers van sociale rechtvaardigheid op de arbeidsmarkt vormt en daarom 

vóór alles moet worden beschermd; herhaalt dat ongelijkheden met betrekking tot gelijke 

beloning en loopbaanontwikkeling geen wortel mogen schieten in de digitale economie; 

beklemtoont dat de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en de daarmee verband 

houdende investeringen in beleid voor sociale inclusie zullen bijdragen aan het verkleinen 

van de loonkloof tussen mannen en vrouwen; wijst tevens op het belang van collectieve 

onderhandelingen in de digitale markteconomie om de kwaliteit en zekerheid van banen in 

het tijdperk van digitalisering te waarborgen; 

9. is van mening dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen op het vlak van pensioenen, 

die 39 % bedraagt1 en een bepalende factor vormt voor het risico dat vrouwen in de EU 

lopen om tot armoede te vervallen, moet worden aangepakt met een breed scala aan 

alomvattende instrumenten; merkt op dat vrouwen moeilijkheden ondervinden om 

voldoende bijdragen op te bouwen in zowel particuliere als openbare pensioenstelsels, als 

gevolg van de loonkloof, onzeker en slecht betaald werk, het verrichten van onbetaalde 

zorgtaken, en uitsluiting van de arbeidsmarkt gedurende langere perioden in hun leven; 

benadrukt dat de strijd moeten worden aangebonden met indirecte discriminatie in 

pensioenregelingen, niet alleen in bedrijfspensioenregelingen, maar ook bij de praktijken 

die worden gehanteerd in wettelijke pensioenregelingen; roept de lidstaten op 

"zorgkredieten" in te voeren voor vrouwen en mannen, die bedoeld zijn als gelijkwaardige 

perioden voor het opbouwen van pensioenrechten om te garanderen dat mensen die een 

tijdje niet werken om informele, onbetaalde zorg te verlenen aan een persoon te hunner 

laste of een familielid daardoor niet worden benadeeld, en dat de als mantelzorger 

doorgebrachte tijd meetelt voor het pensioen om de bijdrage die deze mantelzorgers 

blijven leveren aan de samenleving te verdisconteren; merkt in deze context op dat het 

grootste deel van de zorg in de EU momenteel wordt verleend door deze informele, 

onbetaalde mantelzorgers, maar dat ze onder steeds grotere druk komen te staan vanwege 

demografische veranderingen en de stijgende zorglasten, en dat 78 % van de zorgverleners 

vrouw is; 

10. stelt vast dat gepensioneerde vrouwen de meest kwetsbare groep vormen en vaak in 

armoede leven of het risico lopen om tot armoede te vervallen; roept de lidstaten op de 

verkleining van de pensioenkloof te behandelen als een economische doelstelling; 

verzoekt de lidstaten hun pensioenstelsels te hervormen om altijd toereikende pensioenen 

te waarborgen voor iedereen en zo de pensioenkloof te kunnen dichten; is van mening dat 

de pensioenkloof onder andere met de volgende instrumenten kan worden aangepakt: de 

aanpassing van pensioenstelsels om gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen, 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 9 september 2015 over het verslag over de uitvoering, resultaten en 

algehele beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 

(Aangenomen teksten, P8_(2015)0309). 
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aanpassingen in het onderwijs, loopbaanplanning, stelsels voor ouderschapsverlof en 

andere diensten ter ondersteuning van ouders; verzoekt de lidstaten te overwegen gedeelde 

pensioenrechten te verschaffen in geval van scheiding of scheiding van tafel en bed, in 

overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel; stelt vast dat bij bedrijfsregelingen voor 

ouderdomspensioenen in toenemende mate verzekeringsbeginselen worden gehanteerd en 

dat dit aanleiding kan geven tot veel ongelijkheid op het vlak van sociale bescherming1; 

beklemtoont dat het Hof van Justitie van de Europese Unie duidelijk heeft gemaakt dat 

bedrijfspensioenregelingen als loon moeten worden beschouwd en dat het beginsel van 

gelijke behandeling derhalve ook op deze regelingen van toepassing is; 

11. merkt op dat vrouwen vaker onzekere of slecht betaalde banen hebben met een niet-

standaardarbeidscontract; constateert dat onvrijwillig deeltijdwerk waarvan het percentage 

ten opzichte van de totale werkgelegenheid gestegen is van 16,7 % naar 19,6 % en dat 

bijdraagt aan het risico op armoede, een ander aspect van onzeker werk is; verzoekt de 

lidstaten zich beter in te spannen om zwartwerk, onzeker werk en het misbruik van 

atypische contractvormen, waaronder nulurencontracten, in een aantal lidstaten te 

bestrijden; legt de nadruk op het vele zwartwerk dat door vrouwen wordt verricht en dat 

het inkomen, de sociale zekerheid en bescherming van vrouwen negatief beïnvloedt en 

nadelige gevolgen heeft voor het bbp van de EU; dringt er bij de lidstaten op aan te 

overwegen om de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die 

gericht zijn op de vermindering van het aantal onzekere banen2 op te volgen, zoals het 

analyseren en beperken van de omstandigheden waarin gebruik kan worden gemaakt van 

tijdelijke contracten en een verkorting van de periode waarvoor werknemers met 

opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen worden aangenomen, waarna ze de optie van 

een vast contract moeten krijgen; 

12. benadrukt dat ondanks het feit dat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn, en zelfs beter 

presteren dan mannen op het gebied van opleidingsniveau, ze nog steeds 

ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt; wijst er dan ook op dat er verdere actie 

nodig is voor de volledige integratie van het evenwicht tussen werk en privéleven in de 

beleidsvorming, met inbegrip van zorgfaciliteiten, verlof en flexibele 

arbeidstijdregelingen, evenals belasting- en uitkeringsstelsels zonder negatieve prikkels 

voor tweede kostwinners om aan het werk te gaan of meer te gaan werken; 

13. verzoekt de Commissie het zogenaamde "glazen plafond" dat de toegang van vrouwen tot 

leidinggevende en topfuncties belemmert, te doorbreken; pleit daarom voor de snelle 

goedkeuring van de richtlijn vrouwelijke bestuurders als een belangrijke eerste stap naar 

gelijke vertegenwoordiging in de overheids- en de particuliere sector, en benadrukt de 

verantwoordelijkheid van de Commissie om alles in het werk te stellen om de impasse in 

de Raad te doorbreken met betrekking tot EU-wetgeving inzake transparantie en een 

evenwichtiger man-vrouwverhouding bij de aanwerving voor besluitvormingsfuncties; 

14. benadrukt de rol van ondernemerschap als een van de wegen die leiden naar economische 

onafhankelijkheid van vrouwen; dringt er bij de lidstaten op aan de beschikbaarheid en de 

bekendheid van mogelijkheden te vergroten, zoals microleningen, die een manier vormen 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Internationale Arbeidsorganisatie, Policies and regulations to combat precarious employment (Beleid en 

regelgeving om de strijd aan te binden tegen onzeker werk), 2011. 
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om financiering te ontvangen zonder buitensporige schulden aan te gaan (woeker); 

15. benadrukt dat het evenwicht tussen werk en privéleven cruciaal is om gelijkheid van 

vrouwen en mannen te bewerkstelligen; verzoekt de Commissie en de lidstaten dan ook 

voort te maken met de voorstellen voor een richtlijn inzake zwangerschapsverlof en een 

richtlijn inzake zorgverlof, en de wetgeving inzake vaderschapsverlof aan te scherpen; 

onderstreept dat het gebrek aan toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige kinderopvang 

en ondersteuningsdiensten voor kinderen bijdraagt aan het verschil in arbeidsparticipatie 

tussen mannen en vrouwen, aan de loonkloof en de daaraan gerelateerde pensioenkloof, 

en aan het onevenredig grote aantal vrouwen met een onzekere baan, vrouwen die in 

armoede leven of bij wie armoede op de loer ligt; wijst erop dat dit voornamelijk het geval 

is bij eenoudergezinnen, waarvan de meerderheid een vrouw als gezinshoofd hebben; 

onderstreept in dit opzicht vooral het belang van het bereiken van de doelstellingen van 

Barcelona voor kinderopvang; benadrukt dat deze doelstellingen oorspronkelijk waren 

vastgesteld voor het jaar 2020 en dat ze door een meerderheid van de lidstaten nog altijd 

niet zijn gehaald; dringt er daarom bij de lidstaten op aan de aanwezigheid van vrouwen 

op de arbeidsmarkt te vergroten aan de hand van maatregelen die een beter evenwicht 

tussen werk en privéleven mogelijk maken en met name rekening houden met complexe 

gezinssituaties, en de bewerkstelliging van de nodige en gunstige verbetering van de 

toegang tot kinderopvang en ondersteuningsdiensten voor kinderen te garanderen, 

bijvoorbeeld door de uitgaven voor kinderopvangfaciliteiten en/of subsidies aan gezinnen 

te verhogen, werkgeversbijdragen aan de kosten voor kinderopvang te stimuleren, beter 

gebruik te maken van EU-fondsen en inspiratie te halen uit de beste praktijken van elke 

lidstaat; 

16. is van mening dat kinderarmoede verband houdt met armoede onder vrouwen, en verzoekt 

de lidstaten dan ook de aanbeveling over kinderarmoede en kinderwelzijn1 op te volgen en 

het daarin vastgelegde kader voor op indicatoren gebaseerde controle te gebruiken; 

17. is ingenomen met de stemming in het Parlement om de Commissie en de lidstaten te 

verzoeken een kindergarantie in het leven te roepen zodat ieder kind dat in armoede leeft 

toegang kan krijgen tot gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis kinderopvang, 

fatsoenlijke huisvesting en voldoende voeding2; 

18. is van mening dat bezuinigingsmaatregelen leiden tot de herprivatisering van zorg, 

hetgeen niet alleen de toegang tot zorgdiensten beperkt, maar ook de last voor vrouwen 

wat betreft de zorg voor kinderen, ouderen en personen met een beperking aanzienlijk 

vergroot door de zorgverantwoordelijkheid te verschuiven van de maatschappij naar 

vrouwen; verzoekt de lidstaten hoogwaardige en toegankelijke openbare diensten, zoals 

kinderopvang en ouderen- en gehandicaptenzorg, in ere te herstellen; 

19. stelt vast dat het gebrek aan betaalbare en hoogwaardige zorg- en ondersteuningsdiensten 

voor personen met een beperking, ouderen en andere afhankelijke mensen niet alleen de 

toegang tot zorgdiensten beperkt, maar ook de last voor vrouwen aanzienlijk vergroot; 

stelt vast dat bezuinigingen op openbare diensten en sociale infrastructuur vrouwen 

                                                 
1 Aanbeveling van de Europese Commissie over investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand 

doorbreken, Brussel, 20.2.2013 C(2013) 0778. 
2 Resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2015 over vermindering van de ongelijkheid, met 

bijzondere focus op kinderarmoede (Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0401). 
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onevenredig treffen en daarmee schadelijke gevolgen hebben voor de participatie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt en zo hun risico op armoede en sociale uitsluiting verhogen; 

verzoekt de lidstaten de verlening van hoogwaardige en toegankelijke openbare diensten, 

zoals kinderopvang en ouderen- en gehandicaptenzorg, te garanderen, onder andere door 

het werk in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening aantrekkelijker te 

maken voor zowel mannen als vrouwen, met name voor jongeren; 

20. onderstreept de cruciale rol van hoogwaardige openbare diensten, met name voor 

vrouwen, aangezien zij afhankelijker zijn van dergelijke diensten; onderstreept het belang 

van universele toegang tot hoogwaardige, betaalbare, gunstig gelegen en vraaggestuurde 

openbare diensten in de strijd tegen armoede. 

21. beklemtoont dat huiselijk geweld, met name tegen vrouwen, op daadkrachtige wijze moet 

worden bestreden; merkt op dat de economische onafhankelijkheid van vrouwen een 

cruciale rol speelt in hun leven en hun vermogen om zich te ontworstelen aan situaties van 

huiselijk geweld, en dat vrouwen die geen betaald verlof meer kunnen opnemen het 

gevaar lopen hun baan en economische onafhankelijkheid te verliezen; merkt op dat de 

recente invoering van verlof wegens huiselijk geweld in Australië en de VS veel 

werknemers arbeidsrechtelijke bescherming heeft geboden bij het omgaan met de 

gevolgen van huiselijk geweld, bijvoorbeeld door de betrokkenen voldoende tijd te 

gunnen om doktersafspraken te maken, voor de rechter te verschijnen en andere 

verplichtingen na te leven waaraan zij zich in dergelijke situaties moeten houden; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten om de haalbaarheid en de mogelijke resultaten van de 

invoering van een systeem van betaald buitengewoon verlof voor slachtoffers en 

overlevenden van huiselijk geweld te onderzoeken indien slachtoffers vanwege een 

gebrek aan betaald verlof hun baan kunnen verliezen, maar daarbij wel hun privacy te 

waarborgen, om verdere maatregelen in te stellen teneinde het bewustzijn omtrent het 

probleem van huiselijk geweld te vergroten en de slachtoffers van dergelijk geweld te 

helpen, betere kennis van hun rechten en de verdediging daarvan te bevorderen en hun 

economische onafhankelijkheid te beschermen; 

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat de structuur- en 

investeringsfondsen, met name het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds 

voor strategische investeringen, worden gebruikt om onderwijs en opleiding te verbeteren 

voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt en de bestrijding van werkloosheid, armoede 

en sociale uitsluiting van vrouwen; benadrukt dat het percentage van 20 % van het ESF 

dat is toegewezen aan maatregelen voor sociale insluiting en aan sociale 

innovatieprojecten, actiever kan worden gebruikt om initiatieven zoals kleine lokale 

projecten te ondersteunen die erop gericht zijn vrouwen die kampen met armoede en 

sociale uitsluiting zelfstandiger te maken; dringt er bij de lidstaten op aan om meer 

voorlichtingscampagnes te organiseren over de mogelijkheden voor deelneming aan met 

EU-fondsen gefinancierde projecten; 

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten genderbudgettering in te voeren als een instrument 

om te garanderen dat er in begrotingsbeslissingen rekening wordt gehouden met de 

genderdimensie en uiteenlopende effecten worden aangepakt; 

24. pleit voor de doeltreffende ontwikkeling van indicatoren voor armoede en sociale 
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uitsluiting bij vrouwen op basis van de indicatoren die in 2007 werden ontwikkeld1; 

25. verzoekt de lidstaten om in de strijd tegen armoede samen te werken met ngo's die 

succesvol functioneren in gebieden waar extreme armoede heerst, en waardevolle kennis 

in huis hebben over lokale gemeenschappen; verzoekt de lidstaten doeltreffende 

samenwerking op lokaal niveau te ondersteunen; 

26. roept de lidstaten en de Commissie op de sociale partners (vakbonden en werkgevers) en 

het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van organisaties voor gendergelijkheid, te 

betrekken bij de verwezenlijking van gendergelijkheid, om gelijke behandeling te 

bevorderen; benadrukt dat de sociale dialoog het toezicht op en de bevordering van 

gendergelijkheid op de werkplek moet omvatten, met inbegrip van flexibele 

werkregelingen, met als doel om een beter evenwicht aan te brengen tussen werk en 

privéleven; benadrukt het belang van collectieve overeenkomsten bij de bestrijding van 

discriminatie en de bevordering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk 

alsmede het belang van andere instrumenten zoals gedragscodes, onderzoek, 

uitwisselingen van ervaringen en goede werkwijzen op het gebied van gendergelijkheid. 

                                                 
1 Raad van de Europese Unie, Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 

"Toetsing van de uitvoering door de lidstaten en de EU-instellingen van het Actieprogramma van Peking – 

Indicatoren inzake vrouwen en armoede" – Ontwerpconclusies van de Raad, december 2007, 13947/07 ADD. 
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