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SUGGESTIES 

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

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Commissie in haar verslag inzake de tenuitvoerlegging van de 

richtlijn verklaart dat alle 28 lidstaten de richtlijn hebben omgezet in nationale wetgeving, 

maar dat wetgeving alleen niet voldoende is om volledige gelijkheid te waarborgen en dus 

vergezeld moet gaan van passende beleidsmaatregelen; overwegende dat het Parlement 

reeds beleidsmaatregelen heeft getroffen in de vorm van de Richtlijn inzake de 

verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 

beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen, en 

overwegende dat dergelijke maatregelen kunnen zorgen voor meer gelijkheid voor 

vrouwen op de arbeidsmarkt en voor verbetering van de toegang van vrouwen tot 

leidinggevende functies; overwegende dat wetgeving beschouwd moet worden als een 

belangrijk instrument voor het bereiken van gendergelijkheid, maar gecombineerd moet 

worden met normatieve procedures en campagnes, zodat gendergelijkheid niet alleen 

binnen de wetgeving wordt toegepast, maar ook de publieke opinie wordt 

gesensibiliseerd; 

B. overwegende dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden van de toepassing en de omzetting 

van Richtlijn 2006/54/EG en dat het Parlement in zijn verslag van 25 juni 2015 ernstige 

twijfels heeft geuit ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn 

inzake de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen in arbeid en beroep; 

C. overwegende dat sociale ongelijkheid, met name ongelijke behandeling in arbeid en 

beroep, alleen kan worden bestreden door middel van beleid dat een betere 

welvaartsverdeling garandeert, op basis van een verhoging van de reële lonen, 

maatregelen ter bevordering van arbeidswetgeving en wetgeving inzake arbeidstijden en 

arbeidsbescherming, met name door collectieve onderhandelingen, en het waarborgen van 

toegang voor iedereen tot goede openbare gezondheidszorg en onderwijsdiensten; 

D. overwegende dat vrouwen het meest getroffen worden door werkloosheid en 

gediscrimineerd worden als het gaat om de toegang tot banen, en dat dit het sterkst geldt 

voor moeders en vrouwen met een kinderwens; 

E. overwegende dat het veelal vrouwen zijn die de belangrijkste verantwoordelijkheid dragen 

voor de zorg voor kinderen, ouderen, andere afhankelijke personen, het gezin en het 

huishouden, en dat deze verantwoordelijkheid nog groter is als zij een kind hebben met 

een beperking; overwegende dat dit rechtstreeks van invloed is op de toegang van 

vrouwen tot werk en hun carrièremogelijkheden, en negatieve gevolgen kan hebben voor 

hun arbeidsvoorwaarden, en er bijvoorbeeld vaak toe leidt dat vrouwen ongewild in 

deeltijd werken of genoodzaakt zijn een onzeker dienstverband aan te gaan en dat al deze 

factoren leiden tot een loonkloof en een pensioenkloof; 

F. overwegende dat alleenstaande ouders, en met name alleenstaande moeders, beduidend 

vaker vallen in de categorie arme werknemers, en dat bij alle maatregelen die worden 
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vastgesteld bijzondere aandacht moet worden besteed aan alleenstaande ouders; 

G. overwegende dat de vaardigheden en competenties die vrouwen verwerven bij het 

vervullen van hun taken binnen het gezin een positieve bijdrage leveren aan hun 

persoonlijke en professionele ontwikkeling; overwegende dat deze competenties daarom 

door de maatschappij en door werkgevers moeten worden erkend; 

H. overwegende dat de Europese Unie momenteel een ernstige economische, financiële en 

sociale crisis doormaakt, die met name negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid 

en het privéleven van vrouwen, aangezien zij vaker een onzekere baan hebben, meer kans 

lopen hun baan te verliezen en vaker niet sociaal verzekerd zijn; 

I. overwegende dat het ontbreken van echt doeltreffende wetgeving met betrekking tot het 

evenwicht tussen werk en privéleven leidt tot discriminatie van werkende ouders; 

J. overwegende dat meervoudige, directe en indirecte discriminatie van vrouwen op de 

arbeidsmarkt nog altijd voorkomt, ondanks het feit dat de lidstaten in theorie het beginsel 

van gelijke behandeling van mannen en vrouwen toepassen; overwegende dat er veel 

verschillende vormen van indirecte discriminatie bestaan en dat al deze vormen onder de 

standaarddefinitie moeten vallen die bepaalt dat er sprake is van discriminatie wanneer 

verschillende regels worden toegepast op vergelijkbare situaties of wanneer dezelfde regel 

wordt toegepast op verschillende situaties; overwegende dat vrouwen niet altijd op de 

hoogte worden gesteld van hun rechten op grond van het bestaande Europese en nationale 

recht inzake gelijkheid en discriminatie en dat vrouwen soms twijfelen of het zinvol is om 

gevallen van discriminatie te melden; wijst daarom op het belang van informatie- en 

voorlichtingsmateriaal, bewustmakingscampagnes en informatieportalen; 

K. overwegende dat de Commissie de verantwoordelijkheid heeft om toezicht te houden op 

de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG in iedere lidstaat, en tekortkomingen bij de 

omzetting van de richtlijn te melden en aan te pakken; 

1. constateert met bezorgdheid dat het in bepaalde lidstaten ontbreekt aan rechtspraak waarin 

het begrip "indirecte discriminatie" wordt uitgelegd en dat de uitlegging van dit begrip in 

bepaalde lidstaten voor problemen heeft gezorgd bij de omzetting van de richtlijn; stelt 

voor dat de Commissie de lidstaten adviseert over deze problemen in verband met de 

uitlegging; 

2. verzoekt de lidstaten genderneutrale beroepsclassificaties en evaluatiemethoden te 

ontwikkelen als essentiële instrumenten ter bevordering van gendergelijkheid; 

3. verzoekt de lidstaten de ontwikkeling van hoogwaardige openbare diensten te bevorderen 

om de nodige passende zorg en bijstand te verlenen aan kinderen, zieken en ouderen; 

4. wijst op het geringe aantal aangiften, dat slechts een klein percentage vormt van alle 

werkelijke gevallen van discriminatie in de hele EU; merkt op dat dit percentage in enkele 

lidstaten lager kan liggen, omdat er geen aangifte gedaan wordt van overduidelijke 

gevallen van discriminatie en personen die zich schuldig maken aan discriminatie niet 

vervolgd worden; wijst erop dat er meer inspanningen verricht moeten worden op het 

gebied van bewustmaking en informatieverstrekking en dat er meer gedaan moet worden 

om de toegang tot de rechter en klachtenmechanismen te verbeteren, om de termijnen 
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voor indiening van klachten inzake discriminatie, die momenteel te kort zijn, te 

verruimen, om de afhandelingstermijnen van de procedures te verkorten en de aan de 

procedures verbonden kosten te verminderen en om de beschikbaarheid van rechtshulp 

voor on- en mindervermogenden (met name vrouwen) te verbeteren; 

5. betreurt dat in Richtlijn 2000/78/EG geen specifieke bepalingen zijn opgenomen over 

meervoudige discriminatie, ondanks het feit dat er in de richtlijn wel op wordt gewezen 

dat vrouwen daarvan dikwijls het slachtoffer zijn; wijst er voorts op dat de combinatie van 

twee of meer vormen van discriminatie problemen kan opleveren vanwege verschillen ten 

aanzien van de voor de verschillende vormen van discriminatie geboden bescherming; 

benadrukt dat het belangrijk is dat de Raad zo snel mogelijk een akkoord bereikt over de 

vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt over het voorstel voor een richtlijn 

betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen, 

ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 

(COM(2008)426), door het Europees Parlement in april 2009 in eerste lezing 

goedgekeurd, waarin het onderwerp meervoudige discriminatie uitdrukkelijk aan de orde 

wordt gesteld; 

6. herinnert eraan dat het gebrek aan gegevens inzake gendergelijkheid ervoor zorgt dat het 

moeilijk is om gevallen van discriminatie te beoordelen en het bestaan daarvan te 

bewijzen, met name als het gaat om indirecte discriminatie, omdat juist daar statistische 

gegevens vaak nodig zijn om de nadelige effecten van een ogenschijnlijk neutrale 

maatregel gericht op een specifieke groep te bewijzen; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om, in het kader van hun nationale verslaglegging en in het kader van het 

jaarlijkse gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie, 

geharmoniseerde en homogene statistieken uit te werken, gericht op het dichten van 

lacunes op het gebied van de verzameling van gegevens inzake gendergelijkheid, om 

ervoor te zorgen dat deze gegevens vergelijkbaar en naar geslacht uitgesplitst zijn en 

rekening houden met verschillende variabelen, zoals de verschillen tussen vrouwen met en 

zonder kwalificaties en vrouwen met en zonder gezinstaken en vrouwen die de kostwinner 

van het huishouden zijn, om op basis van die gegevens te meervoudige en indirecte 

discriminatie volledig in kaart te kunnen brengen en te kunnen bepalen of vrouwen, meer 

dan mannen, kampen met bepaalde vormen van discriminatie;  

7. roept de lidstaten op arbeidswetgeving ten uitvoer te leggen die gericht is op de 

bevordering van arbeidsmarktregulering, collectieve onderhandelingen, sociale 

bescherming en hogere lonen; verzoekt de lidstaten tevens wetgeving af te schaffen die 

onzeker werk toestaat of reguleert; 

8. dringt er bij de lidstaten op aan voorlichting te geven, het publieke debat aan te moedigen 

en, op vastberaden wijze en met voldoende financiële middelen, een 

gendergelijkheidsbeleid ten uitvoer te leggen dat onder meer scholing van 

beroepsbeoefenaren in een institutionele setting omvat, met het oog op de toepassing van 

een doeltreffend gendergelijkheidsbeleid en de bestrijding van arbeidsongelijkheid; dringt 

er bij de lidstaten op aan hun organen voor gendergelijkheid te versterken en ervoor te 

zorgen dat deze onafhankelijk en naar behoren gefinancierd zijn, aangezien deze organen 

het voortouw zouden moeten nemen bij het vereenvoudigen en faciliteren van het 

indienen van klachten door slachtoffers van discriminatie, de verbetering van 

klachtenmechanismen en de organisatie van bewustmakingscampagnes op het gebied van 
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de rechten van vrouwen op de arbeidsmarkt; 

9. verzoekt de lidstaten de nationale arbeidsinspectiediensten te verbreden en te versterken 

en de voorwaarden te creëren en de financiële en personele middelen beschikbaar te 

stellen om deze diensten in staat te stellen hun werkzaamheden op doeltreffende wijze uit 

te voeren, om onzeker en ongereguleerd werk te bestrijden en een einde te maken aan 

arbeids- en loondiscriminatie, met name vanuit het oogpunt van de gelijkheid van 

vrouwen en mannen; 

10. wijst erop dat het beginsel van de omgekeerde bewijslast moet worden gehanteerd, om 

een correcte behandeling van klachten inzake discriminatie door rechtbanken en andere 

relevante instanties te waarborgen; is van oordeel dat het voor een juiste toepassing van 

dit beginsel noodzakelijk is dat nationale rechters en rechtsbeoefenaren geschoold 

worden; 

11. verzoekt de lidstaten om in het kader van hun arbeidsbeleid meer inspanningen te 

verrichten om uitvoering te geven aan het beginsel van gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen; pleit voor een actief gebruik van genderbudgettering, onder meer door middel 

van de bevordering van de uitwisseling van beste praktijken door de Commissie, en voor 

maatregelen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen op eerlijke gronden, 

zonder onzekere vormen van arbeid, maar met een goed evenwicht tussen werk en 

privéleven en met permanente educatie, en voor maatregelen ter vermindering van de 

loon- en de pensioenkloof en, in het algemeen, ter verbetering van de positie van vrouwen 

op de arbeidsmarkt; 

12. is ingenomen met het feit dat de overgrote meerderheid van de lidstaten enige vorm van 

positieve actie in het kader van de richtlijn heeft overwogen; 

13. stelt met bezorgdheid vast dat de nationale rechtbanken de neiging hebben de laagste 

wettelijk toegestane sancties op te leggen en de laagst mogelijke schadevergoedingen toe 

te kennen; benadrukt dat de Commissie nauwlettend moet toezien op de voor het opleggen 

van sancties en gebruikmaking van beroepsmogelijkheden geldende regels in de lidstaten, 

om te waarborgen dat de nationale wetgeving niet alleen maar voorziet in puur 

symbolische sancties of een waarschuwing bij discriminatie, zoals het Europees Hof van 

Justitie heeft geconstateerd. 
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