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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat vrouwen van oudsher meer door werkloosheid worden getroffen dan 

mannen – ook al behalen vrouwen vandaag 59 % van de nieuwe diploma's1, een 

percentage dat niet in overeenstemming is met het geringe aantal vrouwen op 

leidinggevende posten; overwegende dat het werkgelegenheidspercentage bij vrouwen 

lichtjes gestegen is in de afgelopen vijf jaar, van 60 % tot 63 %, en dat het 

werkloosheidspercentage bij vrouwen in de EU 10 % bedraagt, met grote verschillen 

naargelang de regio (ook al nemen deze verschillen sterk af)2; overwegende dat vrouwen 

weliswaar een baan vinden maar dat deze vaak niet strookt met het behaalde diploma wat 

de beroepskwalificatie en het loons- en premieniveau betreft; 

B. overwegende dat slechts 29 % van de vrouwen afgestudeerd is in de informatica en slechts 

4 % een rechtstreekse baan vindt in de ICT-sector3; overwegende dat volgens cijfers van 

de Commissie meer vrouwen dan mannen tertiair onderwijs volgen; overwegende dat 

vrouwen echter nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in bètastudies (wetenschap, 

technologie, engineering en wiskunde), wat de economische kansen voor vrouwen 

beperkt, ook al is er geen wetenschappelijk bewijs dat mannen voor deze studies meer 

begaafd zouden zijn dan vrouwen; 

C. overwegende dat vrouwen vaker een laag inkomen hebben (21,2 % ten opzichte van 

13,3 % van de mannen in 2010), met name vrouwelijke werknemers met een laag 

opleidingsniveau en vrouwen die werken met een tijdelijk contract4; 

D. overwegende dat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen laat zien dat in de hele EU 

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

E. overwegende dat vrouwen vaker door armoede en sociale uitsluiting worden getroffen dan 

mannen en dat dit nog meer geldt voor vrouwen boven de 60 jaar (22,2 % tegenover 

17,3 % voor mannen in 2010)5; 

F. overwegende dat gelijke kansen tussen mannen en vrouwen een belangrijk instrument 

vormt voor economische ontwikkeling en sociale samenhang; 

G. overwegende dat het cohesiebeleid het belangrijkste instrument is voor de uitvoering van 

maatregelen tegen werkloosheid en sociale uitsluiting en afhankelijk is van investeringen 

voor onderwijs en het vergroten van onderwijscapaciteiten; 

H. overwegende dat door de tijd gebleken is dat plattelandsgebieden te kampen hebben met 

                                                 
1 Verslag over gelijke kansen voor mannen en vrouwen - 2014. 
2 cijfers van Eurostat voor 2008 en 2013). 
3 Verslag van de Commissie (2013), Women active in the ICT sector. 
4 Ibidem. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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een reeks economische en sociale problemen, zoals een slecht ontwikkelde 

ondernemersgeest, een lage participatie van volwassenen aan permanente educatie en 

opleiding, het gebrek aan bijscholing en het hoge percentage personen dat in landbouw 

voor eigen gebruik werkzaam is; 

I. overwegende dat de participatiegraad van vrouwen nog steeds laag is in vergelijking met 

het in de Europa 2020-strategie vastgestelde doel (11,5 % onder het streefpercentage van 

75 %)1; 

J. overwegende dat uit prognoses van de OESO blijkt dat een gelijke deelname van vrouwen 

en mannen aan het arbeidsproces het bbp per hoofd van de bevolking tegen 2030 met 

ongeveer 12.4 % zou doen stijgen; 

K. overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn binnen het ondernemerschap en 

slechts 30 % van alle startende ondernemingen in Europa door vrouwen is opgericht2; 

L. overwegende dat twee derden van de Europeanen in steden wonen die productieve en 

innoverende centra zijn, maar die tegelijk zorgen voor een concentratie van de sociaal 

uitgeslotenen en dat steden dus de eerste plaats zijn waar sociale uitsluiting moet worden 

aangepakt; 

M. overwegende dat een alleenstaande moeder of ouder nog steeds benadeeld wordt op de 

arbeidsmarkt; 

N. overwegende dat gelijke kansen voor vrouwen en mannen en het beginsel van 

gendermainstreaming uitdrukkelijk in de verordeningen inzake de structuurfondsen zijn 

vastgelegd als dimensies die dwars door de planning en uitvoering van beleid lopen; 

O. overwegende dat familiebedrijven vrouwen een hoger loon betalen dan kmo's en hun de 

kans bieden om toegang te krijgen tot overwegend mannelijke sectoren; overwegende dat 

vrouwen die in familiebedrijven werken, vaker in leidinggevende functies terechtkomen; 

overwegende dat de Europese Unie en de lidstaten moeten worden aangemoedigd om dit 

soort activiteiten te bevorderen en vrouwen aan te zetten om eerder voor een baan in een 

familiebedrijf te kiezen; 

P. overwegende dat de bevordering van gelijkheid niet alleen een kwestie is van 

rechtvaardigheid en grondrechten maar ook een concurrentiefactor, aangezien de talenten 

van alle vrouwen die van de arbeidsmarkt worden uitgesloten onbenut blijven, een situatie 

die niet strookt met het bevorderen van de kenniseconomie. 

1. betreurt het dat de lidstaten niet meer hebben gedaan om de loonkloof tussen mannen en 

vrouwen te dichten; stelt bezorgd vast dat vrouwen in de EU gemiddeld 16,4 % minder 

verdienen dan mannen die gelijkwaardig werk verrichten en per jaar 59 dagen gratis werk 

verrichten, wat vrouwen in een economisch ondergeschikte positie duwt en hen soms 

afhankelijk maakt van hun partner; benadrukt het belang van maatregelen voor het dichten 

van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die ook heeft geleid tot een pensioenkloof 

                                                 
1 Eurostat, Labour Force Survey (LFS), 2014 (tweede kwartaal) 
2 Actieplan Ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (COM(2012)0795) 
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van 39 % tussen mannen en vrouwen in de EU; benadrukt dat in negen lidstaten dit 

verschil is toegenomen in de laatste vijf jaar; merkt op dat uit de beoordeling van de 

Europese meerwaarde blijkt dat een vermindering van de loonkloof tussen mannen en 

vrouwen van 1 % zou leiden tot een stijging van 0,1 % in de economische groei; merkt op 

dat bedrijven aan concurrentiekracht kunnen winnen indien vrouwen toegang krijgen tot 

leidinggevende functies; vraagt de lidstaten dat zij hun statistieken over de loonkloof 

tussen mannen en vrouwen verbeteren en actualiseren; 

2. vraagt de Commissie dat zij loontransparantie vereist voor de banen die ze creëert of 

financiert in het kader van het cohesiebeleid, en zo een einde maakt aan 

ongerechtvaardigde ongelijke beloning; 

3. meent dat de Unie zich bij alle fasen van de uitvoering van de ESI-fondsen moet richten 

op het opheffen van ongelijkheden en op het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen en de integratie van het genderperspectief, alsmede op het bestrijden van 

discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; 

4. verzoekt om meervoudige discriminatie te erkennen en aan te pakken, dit wil zeggen niet 

enkel ongelijkheid op basis van geslacht, maar ook op basis van religie of geloof, sociale 

afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, etnische oorsprong en handicap, teneinde een 

relevant en efficiënt beleid van sociale inclusie tot stand te brengen; 

5. benadrukt dat als gevolg van de economische crisis gelijkheid steeds minder belangrijk 

wordt geacht op vele gebieden; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de 

economische crisis niet wordt gebruikt als een argument om situaties van ongelijkheid 

tussen mannen en vrouwen te bestendigen en dat er zelfs tijdens een dergelijke crisis 

verder moet worden gewerkt aan gelijkheid; 

6. doet een beroep op de lidstaten om deze dynamiek te veranderen door actief beleid te 

voeren ten behoeve van de gelijkheid in de vorm van programma's en begrotingen die tot 

doel hebben op deze manier het bbp per hoofd van de bevolking te verhogen; 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de Europese structuurfondsen actief te 

gebruiken als instrument om meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen tot stand te 

brengen; vraagt de lidstaten en de Commissie een genderanalyse uit te voeren en te 

werken met genderbewust budgetteren om te komen tot een gendergelijke verdeling van 

financiële middelen; 

8. verzoekt de Commissie om in Eurostat statistische indicatoren per staat op te nemen met 

als doel de invloed van gelijkheid op de economische vooruitgang te meten zowel voor 

wat betreft de effectieve arbeidsmarktparticipatie van vrouwen als de mate waarin 

vrouwen leidinggevende posten bekleden en directiefuncties uitoefenen; 

9. erkent dat kmo's een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Europese economie, met name 

door banen te creëren; betreurt het dat er veel minder vrouwen dan mannen aan het hoofd 

staan van kmo's; merkt op dat 5 % van de bestuursraden in de EU een vrouw als voorzitter 

hebben en dat van de bestuursleden in de EU 18,6 % vrouw is; betreurt het dat in de 

periode 2003-2013 het percentage vrouwelijke ondernemers maar licht is gestegen, van 
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10 % naar 10,4 %; 

10. vraagt de lidstaten dat zij optimale werkwijzen uitwisselen om vrouwen aan te moedigen 

om kmo´s op te starten, dat zij strategieën ontwikkelen voor de bevordering van 

vrouwelijk ondernemerschap en dat zij de toegang tot financiële steun voor vrouwelijke 

ondernemers vergemakkelijken; vindt het goed dat het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) steun verleent aan door vrouwen geleide kmo's en steun bevordert 

voor activiteiten die gericht zijn op scholing en toegang tot financiering; verzoekt het 

Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) om voorrang te geven aan het 

verzamelen van informatie over ondernemerschap bij vrouwen, en in het bijzonder over de 

toegang tot financiering en tot economische netwerken; 

11. betreurt dat er zo weinig wordt gedaan om de deelname van vrouwen in 

besluitvormingsorganen te bevorderen, of om vrouwen aan te moedigen om hun eigen 

bedrijf te beginnen; stelt vast dat discriminatie op grond van zwangerschap bijvoorbeeld, 

zeer vaak wordt gebruikt om vrouwen uit te sluiten van de private en publieke 

arbeidsmarkt; 

12. merkt op dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bètastudies zijn oorsprong 

vindt in genderstereotypen; dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om de 

toegang te bevorderen van vrouwen in sectoren die traditioneel als “mannelijk” worden 

beschouwd, met name de wetenschappen en nieuwe technologieën, vooral door middel 

van informatie- en bewustmakingscampagnes, om ten volle te kunnen profiteren van het 

menselijk kapitaal dat Europese vrouwen vertegenwoordigen; 

13. merkt op dat vrouwen vaker deeltijds, in laagbetaalde of onzekere banen werken, wat 

gunstig kan zijn voor moeders die van zwangerschapsverlof terugkeren, maar ook kan 

leiden tot armoede onder werkenden en een genderkloof op het gebied van pensioenen; 

merkt op dat het aantal vrouwen met een deeltijdbaan in Europa vier keer zo hoog is als 

het aantal mannen met een deeltijdbaan1; is bezorgd over de verschillen in de cijfers 

inzake deeltijds werken tussen de lidstaten; vraagt de Commissie dat zij een 

geactualiseerde diepgaande analyse verricht van de verschillende soorten arbeid, onder 

meer vergelijkingen binnen de lidstaten en tussen de lidstaten onderling, teneinde op 

geslacht gebaseerde onrechtvaardigheden in arbeidscontracten in kaart te brengen, met 

name betreffende deeltijds werken; 

14. herhaalt dat opvang voor jonge kinderen moet worden gecreëerd, om de aanwezigheid van 

vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken en vraagt daarom aan de Commissie dat zij 

innovatieve projecten in dit verband ondersteunt; wijst erop dat investeringen in openbare 

infrastructuur, zoals voorzieningen voor kinderopvang, de kansen verhogen voor vrouwen 

om actief deel te nemen aan de economie en de arbeidsmarkt; 

15. beveelt de Commissie aan om in het kader van het cohesiebeleid, een groter deel van de 

EFRO- en FSE-middelen toe te wijzen aan projecten die vrouwen in staat stellen toegang 

te krijgen tot kwalitatief onderwijs en kwalitatieve banen; 

16. stelt vast dat er onder de vrouwelijke bevolking sprake is van een sterke tendens van 

                                                 
1 Verslag over de gelijkheid van vrouwen en mannen 2014, Europese Commissie, DG Justitie en Consumenten. 
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migratie van het platteland naar de stad op zoek naar werk, waardoor er een 

onevenwichtige man-vrouwverhouding inzake arbeid wordt gecreëerd in 

plattelandsgebieden; onderstreept de impact hiervan op de economie en de demografie en 

beklemtoont dat de plattelandseconomie moet worden ontwikkeld op een manier die het 

potentieel van mannen en vrouwen benut en waarbij sectoren waarin gewoonlijk 

voornamelijk vrouwen werken, dezelfde status krijgen als het werk dat voornamelijk door 

mannen wordt verricht; meent dat hieraan moet worden bijgedragen door middel van 

programma's die het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen en voorzieningen om de 

diensten die in plattelandsgebieden beschikbaar zijn, zoals kinderopvang, ouderenzorg, 

gezondheidszorg en onderwijs, op elkaar af te stemmen; vraagt tevens om 

langetermijnmaatregelen ter bestrijding van de factoren die ertoe leiden dat vrouwen en 

mannen in verschillende branches terechtkomen, met als doel het bereiken van gelijkheid 

op de arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten en de Commissie ondernemerschap bij vrouwen 

in plattelandsgebieden te bevorderen; 

17. benadrukt dat het essentieel is om te starten met de uitvoering van programma's die 

gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemers- en leidinggevende vaardigheden bij 

vrouwen, teneinde het aantal ondernemingen, zowel in plattelands- als stedelijke 

gebieden, te doen toenemen; onderstreept het belang van het bevorderen van gelijke 

kansen op het gebied van werkgelegenheid door vrouwen, met name vrouwen in 

plattelandsgebieden, te stimuleren om een eigen bedrijf op te starten; 

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten te onderzoeken of er genderclausules kunnen 

worden opgenomen in aankondigingen van aanbestedingen van overheidsopdrachten om 

bedrijven aan te moedigen gendergelijkheid in hun rangen na te streven en tegelijkertijd te 

voldoen aan de EU-wetgeving inzake mededinging; 

19. wijst erop dat er een aanzienlijke digitale genderkloof bestaat, die moet worden aangepakt 

door de toegang voor vrouwen tot opleidingsprogramma's inzake nieuwe technologieën te 

vergemakkelijken en te bevorderen; 

20. vraagt de lidstaten dat zij voorrang geven aan de digitale economische agenda en 

benadrukt dat volledige breedbandtoegang een essentieel element is om opties te bieden 

aan vrouwen, mannen en ondernemingen op het gebied van flexibele arbeidsregelingen en 

thuiswerk; verzoekt de lidstaten, de Commissie en de lokale en regionale overheden om 

steun te verlenen aan investeringen in de opleiding van vrouwen in de ICT-sector zodat 

het combineren van werk en gezinsleven eenvoudiger wordt; 

21. vraagt de EU-instellingen en de lidstaten dat zij voor het behalen van de doelstellingen 

met betrekking tot werkgelegenheid en sociale integratie, rekening houden met de 

behoeften van vrouwen die terugkeren van zwangerschapsverlof, werkgevers motiveren 

om vrouwen aan te werven na hun zwangerschapsverlof, flexibele werkregelingen 

vergemakkelijken en bijscholing (voor een leven lang leren) bevorderen om vrouwen in 

staat te stellen soepel hun professionele carrière te hervatten; 

22. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de lokale en regionale overheden om in hun 

investeringsprogramma's rekening te houden met maatregelen ter bescherming van 

vrouwen en erop toe te zien dat de middelen worden gebruikt voor daadwerkelijke 

werkgelegenheid en meer beroepsmogelijkheden en niet voor andere doeleinden; 
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23. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten om 

systematisch het gebruik van e-learning platforms te stimuleren, teneinde 

ondernemersvaardigheden bij vrouwen, evenals ondernemerschap in grensgebieden, te 

ontwikkelen; heeft bijzondere aandacht voor de noodzaak om een netwerk voor 

grensoverschrijdend partnerschap op te zetten, gebaseerd op dialoog en communicatie 

tussen partnerinstellingen en met het doel openbare debatten te organiseren over 

ondernemerschap bij vrouwen en grensoverschrijdend ondernemerschap; 

24. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten om, met het oog op het bereiken van de 

doelstellingen inzake de capaciteitsverhoging van vroege kinderopvang, beter gebruik te 

maken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren, teneinde voor alle kinderen 

gelijke toegang tot hoogwaardige zorg en kwalitatief onderwijs te garanderen; 

25. dringt er bij lidstaten op aan om investeringen te bevorderen in opleidingsprogramma's die 

tot doel hebben vrouwen te helpen bij hun integratie in de arbeidsmarkt, met name 

vrouwen die zich eerder voltijds hebben toegelegd op de zorg voor hun kinderen of andere 

afhankelijke personen, alsook in opvangdiensten voor kinderen en ouderen en 

afhankelijke personen, die zowel toegankelijk als betaalbaar zijn en die werken op 

tijdstippen die aangepast zijn aan voltijds werkenden, teneinde de combinatie van werk en 

gezin te vereenvoudigen en ook werkloosheid en sociale uitsluiting te bestrijden; 

26. roept de lidstaten op om genderbewust budgetteren te introduceren in de programmering 

van het cohesiebeleid, teneinde niet alleen de specifiek op vrouwen gerichte programma's 

te analyseren, maar ook alle overheidsprogramma's en beleidsmaatregelen en na te gaan 

wat het effect daarvan is op de toewijzing van middelen en de welke bijdrage dit levert 

aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen; 

27. vraagt de lidstaten genderbewust budgetteren toe te passen en uit te breiden en verzoekt de 

Commissie de uitwisseling van optimale praktijken inzake genderbewust budgetteren te 

bevorderen. 
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