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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: 

– gezien algemene ontwerpaanbeveling nr. 28 van 2010 met betrekking tot de 

kernverplichtingen van de verdragstaten uit hoofde van artikel 2 van het VN-Verdrag 

inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 

– gezien de nota van de Commissie over strategisch engagement voor gendergelijkheid 

2016-2020, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld van 2011 (Verdrag van Istanbul), 

– gezien de Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2014-2017 van de Raad 

van Europa, 

A. overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen een grondrecht is, wat impliceert dat 

gelijke kansen en een gelijke behandeling in alle sectoren van het leven moeten worden 

gewaarborgd, en overwegende dat beleidsvormen die gericht zijn op het waarborgen van 

deze gelijkheid, slimme en duurzame groei helpen bevorderen; 

B. overwegende dat de resolutie van 15 september 2016 over toepassing van Richtlijn 

2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid 

en beroep") voorziet in een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep; 

C. overwegende dat elke vorm van discriminatie, waaronder discriminatie op grond van 

gender en geslacht, vastberaden moet worden bestreden; 

D. overwegende dat "sekse" slaat op de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, 

terwijl "gender" betrekking heeft op het geheel van de maatschappelijk bepaalde identiteit, 

functies en kenmerken van mannen en vrouwen en de sociale en culturele betekenis die de 

samenleving aan deze biologische verschillen geeft, en overwegende dat het gender 

aanleiding geeft tot hiërarchische verhoudingen tussen mannen en vrouwen en tot de 

toekenning en verdeling van bevoegdheden en rechten van de mens in het voordeel van 

mannen en in het nadeel van vrouwen; 

E. overwegende dat "verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 

en dus ook bestrijding van armoede bij vrouwen" een van de prioriteiten is die de 

Commissie heeft vastgelegd in haar document met als titel "Strategisch engagement voor 

gendergelijkheid 2016-2019"; 

F. overwegende dat het betreurenswaardig is dat vrouwen vooral worden gediscrimineerd op 

het vlak van toegang tot de arbeidsmarkt, werken voor aanzienlijk lagere lonen en het 

grootste deel van het personeelsbestand in vaak onvrijwillige deeltijdbanen uitmaken; 

overwegende dat zij te maken krijgen met grote verschillen op het gebied van pensioenen 

en meer onzekere en precaire arbeidssituaties, en een groter risico op armoede lopen dan 

mannen, waarbij alleenstaande moeders, oudere alleenstaande vrouwen en vrouwen met 
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een handicap het meest getroffen worden; overwegende dat gezinnen met drie of meer 

kinderen ook meer kans op armoede lopen; overwegende dat moederschap een 

onaanvaardbare vorm van vrouwendiscriminatie is bij het vinden en houden van een baan; 

G. overwegende dat in 2014 de arbeidsparticipatie in de EU voor mensen tussen 15 en 64 jaar 

59,6 % bedroeg voor vrouwen en 70,1 % voor mannen; overwegende dat het verschil in 

arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen kleiner is voor een hoger niveau van 

vakbekwaamheid; overwegende dat de economische kosten van deze kloof in het 

Eurofound-verslag van 2016 over het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en 

vrouwen geraamd worden op een aanzienlijke 370 miljard EUR of 2,8 % van het bbp van 

de EU-28; overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen sinds 2008 slechts lichtjes 

is gestegen, en dat het convergeren op het vlak van de arbeidsparticipatie het gevolg is van 

een daling van de mannelijke participatiegraad1; 

H. overwegende dat er nog steeds sprake is van een glazen plafond voor vrouwen op de 

arbeidsmarkt, dat mede te wijten is aan het feit dat vrouwen worden bezien met betrekking 

tot hun reproductieve eigenschappen, hetgeen betekent dat de carrièremogelijkheden van 

vrouwen belemmerd worden door zelfs maar de mogelijkheid van een zwangerschap later 

in het beroepsleven; 

I. overwegende dat de economische crisis de gehele Europese Unie heeft getroffen, maar in 

het bijzonder de plattelandsgebieden die kampen met alarmerende werkloosheidscijfers, 

armoede en ontvolking, waarvan met name vrouwen gevolgen ondervinden; 

J. overwegende dat alleenstaande vrouwen met zorg voor kinderen vaak worden gedwongen 

om atypisch en onzeker werk te accepteren om werk en privéleven te kunnen combineren; 

K. overwegende dat de werkloosheid in de periode 2008-2014 is gestegen als gevolg van de 

diepe economische crisis die in de hele EU woedde, en dat in 2014 de vrouwelijke 

werkloosheidsgraad (10,4 %) nog steeds hoger was dan die van mannen (10,2 %); 

L. overwegende dat in 2015 33 % van de vrouwen deeltijds werkten tegenover 10 % van de 

mannen2, en dat een aanzienlijk deel van hen onvrijwillig op deeltijdbasis werkten; 

M. overwegende dat in 2014 het uurloon van vrouwen gemiddeld 16,1 % lager was dan het 

overeenkomstige loon voor mannen; overwegende dat ook de economische situatie van 

vrouwen in het huishouden wordt gekenmerkt door een duidelijke ongelijkheid, en dat als 

het huishouden bestaat uit een alleenstaande vrouw, 40 % een inkomen heeft dat zich in 

het laagste kwintiel bevindt, tegenover 18 % van de mannen, terwijl als het huishouden 

bestaat uit een vrouw die voltijds werkt en een man die deeltijds werkt, 30 % van de 

vrouwen een inkomen heeft dat zich in het laagste kwintiel bevindt, tegenover 6 % van de 

mannen in een vergelijkbare situatie; 

N. overwegende dat uit de gegevens blijkt dat de belangrijkste redenen waarom vrouwen de 

arbeidsmarkt verlaten, bestaan uit de noodzaak om voor kinderen of ouderen te zorgen 

(27 %), hun eigen ziekte of arbeidsongeschiktheid (23 %) en andere persoonlijke of 

                                                 
1 Gegevens uit het Eurofound-verslag (2016) "Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen – 

uitdagingen en oplossingen". 
2 Gegevens uit het Eurofound-verslag "Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden". 
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gezinsverantwoordelijkheden (18 %); 

O. overwegende dat de zogenaamde NEET-jongeren (jongeren die geen werk hebben en geen 

onderwijs of opleiding volgen) in de leeftijdsgroep van 15-29 jaar tijdens de periode 

2008-2014 een procentuele stijging vertoonden, waarbij vrouwen de zwaarst 

vertegenwoordigde groep uitmaakten (17,1 % in 2014), en dat 34 % van deze vrouwen 

zich in deze situatie bevinden vanwege gezinsverantwoordelijkheden, terwijl 16,5 % 

langdurig werklozen zijn; 

P. overwegende dat deze arbeids- en sociale context aan de basis ligt van de pensioenkloof, 

die gemiddeld 40 % bedraagt; 

Q. overwegende dat het vooral vrouwen zijn die onzekere banen hebben en verschillende 

soorten van "atypisch" werk verrichten, en in toenemende mate geconfronteerd worden 

met het verschijnsel van "individualisering van werknemers en loopbanen", dat een breder 

gefundeerd offensief tegen collectieve loononderhandelingen ondersteunt; 

R. overwegende dat het van cruciaal belang is dat vrouwen verzekerd zijn van het recht op 

arbeid met rechten en van het recht op moederschap zonder dat zij daardoor worden 

benadeeld, aangezien vrouwen nog altijd het zwaarst worden getroffen en het meest 

worden gediscrimineerd; overwegende dat vrouwen deze discriminatie bijvoorbeeld 

ondervinden tijdens sollicitatiegesprekken, wanneer werkgevers vragen of zij kinderen 

hebben en hoe oud die zijn, om vrouwen te beïnvloeden in hun keuzen en te kunnen 

kiezen voor kinderloze werknemers met een "grotere beschikbaarheid", of in de vorm van 

de toenemende economische en werkgerelateerde druk op vrouwelijke werknemers om 

geen moederschapsverlof op te nemen; 

S. overwegende dat veel werknemers die zich in een onzekere arbeidssituatie bevinden of 

werkloos zijn geen recht hebben op ouderschapsverlof; 

T. overwegende dat het betreurenswaardig is dat het macro-economische beleid en het 

bezuinigingsbeleid van de EU de armoede en ongelijkheid hebben doen toenemen, 

waardoor vooral vrouwen worden getroffen in de lidstaten in Zuid-Europa, zoals 

Griekenland, Italië, Spanje en Portugal; overwegende dat dit negatieve gevolgen heeft 

voor de levensomstandigheden van hun gezin en met name van hun kinderen; 

U. overwegende dat het macro-economische beleid en het bezuinigingsbeleid van de EU 

schadelijk zijn geweest voor zowel een flexibel arbeidsmarktbeleid als de werkzekerheid, 

en ernstige gevolgen hebben gehad voor banen in de sociale en de openbare sector en in 

diensten voor kinder- en ouderenopvang, met ingrijpende gevolgen voor de 

arbeidsparticipatie van vrouwen; overwegende dat vrouwen, en met name alleenstaande 

moeders, vrouwelijke migranten en jonge en oudere vrouwen, het meest te lijden hebben 

onder armoede en sociale uitsluiting, en dat dit nog wordt verergerd door het voormelde 

beleid; 

V. overwegende dat de niveaus van armoede en sociale uitsluiting in de EU-28 zeer hoog 

blijven, met meer dan 118,6 miljoen mensen in 2015 (23,7 % van de bevolking), en dat 

vrouwen in het bijzonder worden getroffen, met meer dan 62,4 miljoen vrouwen (24,4 %) 

die zich in deze situatie bevinden; 
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W. overwegende dat onzeker werk bijdraagt tot geestelijke en lichamelijke problemen bij 

vrouwen, die hierdoor vijfmaal zoveel stress, angst en depressies ervaren als mannelijke 

of vrouwelijke collega's met een contract voor onbepaalde tijd; 

X. overwegende dat vrouwen op hun werkplek maar al te vaak te kampen hebben met 

verschillende vormen van gendergebaseerde discriminatie, met inbegrip van zowel te lage 

inschaling en uitsluiting van promotie op het werk als intimidatie en verbaal, 

psychologisch of fysiek geweld (seksueel of niet-seksueel); 

Y. overwegende dat sociale ongelijkheden en ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 

alleen kunnen worden bestreden door middel van beleid dat een betere welvaartsverdeling 

waarborgt, op basis van maatregelen die fatsoenlijke arbeidsomstandigheden moeten 

garanderen, een verhoging van de reële lonen, actie om arbeidswetgeving en -bescherming 

te bevorderen, met name door collectieve loononderhandelingen en de regulering van 

werktijden, en gegarandeerde universele en gratis toegang tot kwalitatief hoogwaardige 

openbare gezondheidszorg- en onderwijsdiensten; 

Z. overwegende dat het belangrijk is een reeks maatregelen te treffen om de bestaande 

obstakels uit de weg te ruimen en te zorgen voor reële gelijke kansen voor vrouwen en 

mannen op de werkplek, alsook gelijke toegang tot waardig werk en de uitoefening 

daarvan; 

AA. overwegende dat zwartwerk en onbetaalde overuren de armoede en sociale uitsluiting 

vergroten en daarom aangepakt en uitgebannen moeten worden; overwegende dat 

vrouwelijk huishoudelijk personeel in het algemeen en migrantenwerkneemsters en 

schijnzelfstandigen in het bijzonder extra kwetsbaar zijn en met precaire 

arbeidsomstandigheden te maken hebben; 

1. is zeer bezorgd over de rampzalige langetermijngevolgen van de bezuinigingsmaatregelen 

op de economische positie van vrouwen en op gendergelijkheid, met toenemende 

werkloosheid, besparingen in overheidsdiensten en lagere uitkeringen, wat leidt tot een 

crisis op zorggebied; benadrukt dat door de beperktere dienstverlening in de zorgsector, de 

lagere kinderbijslagen en uitkeringen voor gehandicapten en verzorgers, de beperktere 

belastingverlagingen en de teruggeschroefde wettelijke verloven, met inbegrip van 

vaderschaps- en ouderschapsverlof, zorg steeds vaker wordt doorgeschoven naar 

onbetaalde vrouwen die, als gevolg hiervan, geen verzekerbare baan kunnen uitoefenen of 

slechts deeltijds aan de slag kunnen; 

2. merkt op dat de bestrijding van armoede en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 

staat of valt met een eerlijker verdeling van de welvaart en een betere arbeidswetgeving, 

met name door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten, hogere lonen, de 

toepassing van het beginsel van gelijk loon voor gelijk en gelijkwaardig werk, en sociale 

bescherming; acht het dringend noodzakelijk om, rekening houdend met de rechtspraak 

van het Europees Hof van Justitie, op EU-niveau een definitie van gelijkwaardig werk te 

ontwikkelen om te garanderen dat factoren als arbeidsomstandigheden, de door de 

werknemers gedragen verantwoordelijkheid en de fysieke en mentale eisen van het werk 

in aanmerking worden genomen; is van mening dat de kwestie van "gelijk loon voor 

gelijkwaardig werk" dringend moet worden aangepakt; verzoekt de Commissie 

gendergelijkheid op het werk te bevorderen, onder meer door bewustmakingscampagnes 

rond de genderloonkloof en het Europese beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, 
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en de uitwisseling van goede praktijken; 

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten het fenomeen van pesten op de werkvloer 

nauwlettend op te volgen, tegen te gaan en aan te pakken, met inbegrip van pesterijen 

tegen zwangere werkneemsters of eventuele nadelen ondervonden na terugkomst van een 

zwangerschapsverlof; roept de Commissie en de lidstaten op zowel naar geslacht, 

ouderschap en moederschap uitgesplitste gegevens inzake loon- en pensioenkloven te 

verstrekken; 

4. wijst erop dat in het kader van een eerlijker herverdelingsbeleid krachtige maatregelen 

moeten worden getroffen tegen discriminatie en intimidatie op de arbeidsmarkt om 

armoede en ongelijkheid te bestrijden; merkt op dat een nultolerantiebeleid inzake 

seksuele intimidatie moet worden ingesteld, dat als gedragscode zal dienen op de 

Europese arbeidsmarkt; 

5. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om de salarisverschillen en de pensioenkloof 

tussen vrouwen en mannen weg te nemen en een eind te maken aan alle vormen van 

wetgeving en beleid die onzekere dienstverbanden rechtvaardigen; roept de lidstaten op 

om arbeidswetgeving in te voeren ter bevordering van de regulering van arbeid, 

collectieve arbeidsovereenkomsten, sociale bescherming en hogere lonen, en te investeren 

in het scheppen van vaste banen en in onderwijs en scholing gedurende het gehele leven 

met het oog op het wegwerken van genderongelijkheden; dringt er tevens bij de lidstaten 

op aan om bij voorrang een actief beleid te ontwikkelen en positieve maatregelen te 

nemen om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en hun economische 

onafhankelijkheid te vergroten, en om salarisverschillen en andere verschillen met 

betrekking tot functies, promoties, beloning en pensioenen tussen mannen en vrouwen uit 

te bannen; 

6. verzoekt de lidstaten nationale arbeidsinspectiediensten op te zetten en te versterken door 

hen te voorzien van een noodzakelijk kader en de financiële en personele middelen om 

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

zodat ze de strijd kunnen aangaan met onzeker en ongereguleerd werk, alsook met 

arbeids- en loondiscriminatie, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de 

gendergelijkheid; 

7. wijst erop dat de toegenomen behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt er in geen 

geval toe mag leiden dat vrouwen oververtegenwoordigd blijven in atypische vormen van 

werkgelegenheid met onzekere arbeidsomstandigheden; 

8. merkt op dat maatregelen voor meer loontransparantie van fundamenteel belang zijn voor 

het dichten van de loonkloof; verzoekt de lidstaten de aanbeveling van de Commissie 

inzake loontransparantie op te volgen; 

9. verzoekt de lidstaten wetgeving vast te stellen die moederschaps-, vaderschaps- en 

ouderschapsrechten beschermt of versterkt, en verlangt dat die bescherming ook in de 

arbeidswetgeving tot uiting komt; verzoekt de Commissie de bestaande 

moederschapsrichtlijn te herzien, met inachtneming van het standpunt van het Parlement 

en aan de hand van hoge normen, en daarbij eventueel maatregelen vast te stellen om te 

waarborgen dat ouderschapsverloftoelagen altijd worden berekend op basis van 100 % 

van het referentieloon, om ervoor te zorgen dat vrouwen voor de duur van hun 



 

PE595.615v02-00 8/11 AD\1116681NL.docx 

NL 

moederschapsverlof worden betaald en onder de sociale bescherming vallen, teneinde het 

sociale en economische welzijn van gezinnen veilig te stellen en de opname van 

ouderschapsverlof door vaders te bevorderen; beklemtoont dat moederschapsverlof 

gepaard moet gaan met doeltreffende maatregelen ter bescherming van de rechten van 

zwangere vrouwen en jonge moeders, moeders die borstvoeding geven en alleenstaande 

moeders, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie; benadrukt dat het 

veelomvattende wetgevingsvoorstel de gelijkheid van mannen en vrouwen als 

rechtsgrondslag moet hebben, om het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 

van vrouwen en mannen op het werk te waarborgen; 

10. verzoekt de lidstaten en de Commissie om belasting- en uitkeringsstelsels die financiële 

stimulansen geven aan de partner met het laagste loon om de arbeidsmarkt te verlaten of 

deeltijds te werken, te herzien, aangezien dergelijke stelsels in strijd kunnen zijn met een 

hogere opname van het ouderschapsverlof door vaders en negatieve gevolgen hebben voor 

vrouwen, zoals het versterken van de loon-, zorg- en pensioenkloof tussen de seksen; 

11. verzoekt de lidstaten om wetten in te voeren die garanderen dat vrouwen worden 

opgenomen in het socialezekerheidsstelsel, en die vrouwelijke werknemers beschermen 

tijdens perioden van werkloosheid en hen het recht op een pensioen garanderen; 

12. verlangt dat de lidstaten de wetgeving op het gebied van moederschapsrechten naleven en 

handhaven om te voorkomen dat vrouwen de rekening voor hun moederschap 

gepresenteerd krijgen in de vorm van een lager pensioen; 

13. roept de lidstaten op om overheidsbeleid te bevorderen dat steun biedt aan gezinnen, met 

bijzondere aandacht voor de oprichting van kosteloze, hoogwaardige openbare diensten 

voor kinderopvang, zoals crèches en voorschoolse diensten, en om het netwerk te 

versterken van gespecialiseerde diensten die zorg verstrekken aan ouderen, met name in 

hun eigen huis, zodat werkende vrouwen werk en privéleven beter kunnen combineren en 

als een manier om beperkingen weg te nemen die, door de discriminatie van vrouwen, 

objectief bijdragen aan het feit dat vrouwen de arbeidsmarkt verlaten; 

14. wijst op het belang van toereikende regelingen inzake een minimuminkomen, om de 

menselijke waardigheid te behouden en armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, en op 

de rol ervan als vorm van sociale investering om mensen in staat te stellen te participeren 

in de maatschappij, opleiding te volgen en/of werk te zoeken; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten regelingen inzake een minimuminkomen in de EU te beoordelen, inclusief de 

vraag of de regelingen gezinnen in staat stellen te voorzien in hun behoeften; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten op basis hiervan de wijze en middelen te evalueren om te 

voorzien in een adequaat minimuminkomen in alle lidstaten en bijkomende stappen te 

overwegen om sociale convergentie in de hele EU te ondersteunen, rekening houdend met 

de economische en sociale omstandigheden van elke lidstaat, alsmede met de nationale 

praktijken en tradities; 

15. merkt op dat de Europese sociale partners geen voorstel hebben gedaan voor een 

overeenkomst over een breed pakket van wetgevende en niet-wetgevende maatregelen 

inzake het combineren van werk, privéleven en gezinsleven; verzoekt de Commissie om 

zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een dergelijk pakket, als onderdeel van het 

werkprogramma van de Commissie 2017 in het kader van de aangekondigde Europese 
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pijler van sociale rechten; 

16. verzoekt de lidstaten wetten op te stellen voor het invoeren van preventief beleid zoals 

gendergelijkheidsplannen voor het bestrijden van genderdiscriminatie op de werkplek en 

voor het creëren van een passende werkomgeving voor zowel vrouwen als mannen; 

17. roept de lidstaten op om maatregelen te treffen die zwartwerk en misbruik van tijdelijke 

contracten, waaraan vooral vrouwen zich onderworpen zien, tegengaan, met het oog op 

het verbeteren van de situatie en de bescherming van de meest kwetsbare groepen, in het 

bijzonder huishoudelijk personeel en zogenaamde schijnzelfstandigen; dringt er bij de 

lidstaten op aan maatregelen te treffen zoals het aanbieden van advies- en 

preventiediensten inzake discriminatie op de arbeidsmarkt, en de oprichting van 

toezichthoudende en regelgevende instanties inzake werkgelegenheid om te garanderen 

dat de voorschriften met betrekking tot aanwervingen, vergoedingen, opleidingen, 

arbeidspraktijken en de ontbinding van contracten in acht worden genomen; 

18. beveelt de lidstaten aan ervoor te zorgen dat alle jongeren op elke leeftijd toegang hebben 

tot gratis, kwaliteitsvol openbaar onderwijs, in het bijzonder in de hogere niveaus van 

onderwijs en opleiding, aangezien aangetoond is dat het verhogen van het 

opleidingsniveau arbeidsgerelateerde ongelijkheden tussen mannen en vrouwen helpt te 

verkleinen; 

19. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een aangepaste vergoeding en gepaste sociale 

bescherming tijdens elke vorm van gezins- of zorggerelateerd verlof, zodat met name 

werknemers met een laag inkomen net als ieder ander gebruik kunnen maken van 

verlofmaatregelen; 

20. benadrukt dat migranten en vluchtelingen dezelfde rechten moeten genieten en tot 

dezelfde voordelen en diensten toegang moeten hebben als andere werknemers, op basis 

van een universeel model dat niet is gebaseerd op verzekeringsbijdragen en 

werkgeschiedenis; 

21. verzoekt de Commissie praktijken die in de lidstaten succesvol zijn gebleken samen te 

brengen, teneinde ze te verspreiden en te bevorderen om genderdiscriminatie op de 

werkvloer te voorkomen en met name de rechten van vrouwen te beschermen; 

22. roept de lidstaten en de sociale partners op tot bevordering van fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden en hoogwaardige werkgelegenheid voor verzorgend personeel, ook 

door behoorlijke beloning, erkenning van hun status en de ontwikkeling van kwalitatief 

hoogstaande beroepsopleidingstrajecten voor verzorgend personeel; 

23. vraagt de Commissie te garanderen dat deeltijdwerkers, werknemers met onregelmatige 

dienstverbanden en werknemers die hun carrière onderbroken hebben of in bepaalde 

perioden minder uren hebben gewerkt effectief en in gelijke mate als voltijdwerkers hun 

recht op een toegankelijke en redelijke pensioenregeling zonder welke vorm van 

discriminatie dan ook kunnen doen gelden; 

24. benadrukt dat vrouwelijke werknemers met geestelijke gezondheidsproblemen een zeer 

hoog risico lopen ten aanzien van alle onderdelen van onzeker werk; beklemtoont dat deze 

werknemers oververtegenwoordigd zijn op het vlak van armoede onder werkenden, 
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dienstverbanden met tijdelijke of deeltijdcontracten, loopbaanonderbrekingen en andere 

onzekere contractregelingen; roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat 

de Europese wetgeving inzake gezondheid en veiligheid voldoende sterk en efficiënt is 

om die kwetsbare werknemers op een betere manier te kunnen beschermen; benadrukt dat 

alle vormen van intimidatie op het werk de kwaliteit van leven en werk alsook de 

gezondheid en het welzijn sterk beïnvloeden. 
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