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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 het beginsel van gendergelijkheid een kernwaarde van de EU vormt en 
is opgenomen in de artikelen 8 en 19 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, waarin de verplichting is vastgelegd om ongelijkheden uit te bannen, 
gendergelijkheid te bevorderen, discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en te 
zorgen voor de opname van de notie "gender" in het volledige beleid en optreden van de 
EU;

B. overwegende dat de blijvende kloven tussen mannen en vrouwen in de EU, zoals de 
arbeidsparticipatiekloof (11,6 %)1, de loonkloof (16,2 %)2 en de pensioenkloof 
(37,2 %)3, niet alleen onrechtvaardig zijn maar er bovendien toe leiden dat vrouwen in 
kwetsbare of precaire situaties van bijvoorbeeld armoede of sociale uitsluiting 
terechtkomen; overwegende dat er dringend inspanningen nodig zijn om deze kloven te 
dichten, aangezien ze nog altijd een van de belangrijkste belemmeringen voor de 
verwezenlijking van gendergelijkheid vormen en een onaanvaardbare vorm van 
genderdiscriminatie zijn;

C. overwegende dat het verkleinen van de genderpensioenkloof, die thans binnen de EU 
gemiddeld bijna 40 % bedraagt en ook het resultaat is van de accumulatie van 
ongelijkheden in de loop van het leven van vrouwen en hun perioden van afwezigheid 
van de arbeidsmarkt, van bijzonder belang is; overwegende dat de erkenning van het 
werk van vrouwen als mantelzorgers een goede basis vormt voor een doeltreffende 
aanpak van het probleem dat vrouwen minder pensioenrechten opbouwen;

D. overwegende dat de kwaliteit van de zorgdiensten sterk uiteenloopt binnen en tussen de 
lidstaten, tussen particuliere en publieke infrastructuren, tussen plattelands- en stedelijke 
gebieden, alsook tussen leeftijdsgroepen; overwegende dat vrouwen worden getroffen 
door bezuinigingen in overheidsdiensten, onder meer op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting, zowel direct als dienstgebruikers en 
werknemers als indirect omdat zij gezinsleden ondersteunen die van deze 
basisoverheidsdiensten afhankelijk zijn;

E. overwegende dat een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in 
besluitvormingsfuncties gunstig zou zijn voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen;

F. overwegende dat vrouwen eerder hun loopbaan onderbreken vanwege hun rol in het 
gezinsleven en dat zij vaker stoppen met werken om een ziek kind of zieke ouder te 
verzorgen; overwegende dat deze rol van vrouwen een belemmering kan zijn voor hun 
loopbaan; overwegende dat er discussies gaande zijn over de totstandbrenging van een 
evenwicht tussen werk en privéleven;

                                               
1 Databank met genderstatistieken van het Europees Instituut voor gendergelijkheid.
2 Boll, C. en Lagemann, A.: "Gender pay gap in EU countries based on SES (2014)", Luxemburg: Europese 
Commissie, 2018.
3 Europese Commissie, verslag 2018 over de toereikendheid van de pensioenen.
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G. overwegende dat het Europees Semester moet bijdragen aan de voltooiing van de 
Europese pijler van sociale rechten om gelijke behandeling van en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen, het recht op een gelijk loon voor gelijk werk voor vrouwen en 
mannen en het recht op toegang tot hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg te 
waarborgen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het genderperspectief meer te integreren in 
de ontwikkeling van landenspecifieke aanbevelingen, stabiliteits- en 
convergentieprogramma's en nationale hervormingsprogramma's door kwalitatieve 
doelstellingen en maatregelen ter bestrijding van hardnekkige genderkloven in te 
voeren, en om het beginsel van genderbudgettering systematisch toe te passen;

2. roept de lidstaten op in hun nationale hervormingsprogramma's specifieke kwantitatieve 
doelstellingen vast te leggen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen, 
alsmede specifieke maatregelen die gericht zijn op groepen vrouwen met een zeer lage 
arbeidsparticipatiegraad, zoals jonge vrouwen, oudere vrouwen, vrouwelijke migranten, 
vrouwen met een handicap, alleenstaande moeders en Roma-vrouwen;

3. verzoekt de Commissie en de Raad een gendergelijkheidspijler en een overkoepelende 
gelijkheidsdoelstelling op te nemen in de 2020-strategie;

4. vraagt de Commissie de gendergelijkheidsindex te beschouwen als een van de 
instrumenten van het Europees Semester om de vorderingen op het gebied van de
doelstellingen inzake werkgelegenheid en de sociale doelstellingen te volgen;

5. benadrukt het feit dat werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting een bron van zorg 
zijn, in het bijzonder voor vrouwen; onderstreept derhalve dat het belangrijk is het 
proces van het Europees Semester te richten op een slimme, duurzame en inclusieve 
groei met meer coördinatie tussen nationaal en Europees beleid, teneinde meer 
hoogwaardige banen binnen de EU te creëren, en daarmee de verschillen in 
werkloosheid, lonen en pensioenen tussen vrouwen en mannen aan te pakken;

6. maakt zich zorgen over de verticale en horizontale segregatie van de arbeidsmarkt in de 
hele EU, alsook over de verschillen in lonen en pensioenen tussen vrouwen en mannen 
en het beperkte aantal vrouwen dat bij het besluitvormingsproces betrokken is; 
benadrukt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen nog steeds onder die van mannen ligt; 
onderstreept dat dit verschil in arbeidsparticipatie met name groot is in het geval van 
moeders en vrouwen die zorgtaken hebben;

7. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om de lidstaten te ondersteunen met het oog op 
een groter gebruik van de structuurfondsen voor investeringen in openbare 
opvangstructuren en -voorzieningen voor kinderen, senioren en andere afhankelijke 
personen, met als doel de terugkeer van vrouwen naar de arbeidsmarkt te bevorderen en 
te zorgen voor een evenwicht tussen werk en privéleven;

8. moedigt de lidstaten aan effectieve financieringsmodellen te ontwerpen, waaronder 
gerichte financiering, die een juist evenwicht vinden tussen publieke en private 
financiering en zoveel mogelijk aansluiten op de nationale en plaatselijke 
omstandigheden;
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9. vraagt dat het Europees Semester zich onvoorwaardelijk houdt aan de Europese pijler 
van sociale rechten en de klemtoon legt op de gelijke behandeling van en gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen, het recht op een gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde 
en het recht op hoogwaardige en betaalbare zorgdiensten;

10. onderstreept het belang van levenslang leren voor vrouwen, aangezien dit hen de 
mogelijkheid biedt zich om te scholen in het kader van een steeds veranderende 
arbeidsmarkt; verzoekt om meer aandacht voor onderwerpen op het gebied van 
informatica en ICT die meisjes kunnen helpen de in het onderwijs bestaande 
stereotypen te overwinnen en de genderkloven op het gebied van arbeidsparticipatie en 
pensioenen te overbruggen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten toe te zien op de arbeidsparticipatie van 
vrouwen; verzoekt de lidstaten voorts de richtlijn vrouwelijke bestuurders te 
deblokkeren;

12. verzoekt de lidstaten en de Commissie alle beperkingen op arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen op te heffen en alle belastinggerelateerde gendervooroordelen en andere 
stimulansen die ongelijke genderrollen in stand houden, weg te nemen;

13. verzoekt de Commissie een gendereffectbeoordeling uit te voeren van de structurele 
hervormingen;

14. benadrukt het belang om toe te zien op het percentage NEET's van de totale bevolking 
in de leeftijd tussen 15 en 24 jaar, alsook andere bijkomende indicatoren, en bijzondere 
aandacht te besteden aan jonge vrouwen en meisjes, gezien het feit dat er een 
aanzienlijk genderverschil bestaat wat betreft het aandeel jongeren dat geen baan heeft 
en geen onderwijs of een opleiding volgt; 

15. dringt aan op beleidsmaatregelen om vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en 
vrouwen toegang te verschaffen tot financiering en zakelijke kansen door hen op maat 
gesneden opleidingen aan te bieden en maatregelen te treffen die werk en privéleven 
verzoenen;

16. is ingenomen met het voorstel van de Commissie over een evenwicht tussen werk en 
privéleven als een effectieve manier om de arbeidsparticipatie van vrouwen aan te 
moedigen en tot een beter evenwicht in de arbeidsparticipatie van vrouwen te komen;
verzoekt de lidstaten het genderevenwicht in de betreffende sectoren en in 
ondernemingen te verbeteren en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan vrouwen 
met een beperking, aangezien zij bijzonder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.
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