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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:

1. betreurt het dat de Commissie tot dusver onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de resolutie 
van het Parlement van 18 november 2008, of aan de resolutie van 10 februari 2010, en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen, of breed gebruik heeft gemaakt van het "Europees jaar 
van gelijke kansen voor iedereen" (2007) om het probleem van ongelijke beloning van 
mannen en vrouwen gericht aan te pakken, gezien het feit dat het terugdringen van de 
ongelijke beloning van vrouwen en mannen een politieke prioriteit blijft, gedeeld door alle 
lidstaten en andere belangrijke spelers op Europees niveau, hetgeen wordt weerspiegeld in de 
beslissingen van de Raad betreffende het Europees Pact voor gendergelijkheid voor de 
periode 2011–2020; 

2. benadrukt dat de ongelijke beloning van vrouwen en mannen voornamelijk bestaat als gevolg 
van stereotypen en omdat vrouwen enkel gezien worden in de traditionele rolverdeling; roept 
daarom de lidstaten op om gelijke beloning te promoten door sociale initiatieven te starten, 
zowel op nationaal als op lokaal niveau;

3. is zeer bezorgd over het feit dat er de afgelopen tien jaar maar langzaam vooruitgang is 
geboekt en dat het verschil in beloning van mannen en vrouwen de laatste jaren steeds even 
groot blijft, waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor werk van gelijke waarde, voor dezelfde arbeid per uur gemiddeld 17,5% 
minder loon ontvingen dan mannen (tot 30% minder in de particuliere sector, ongeacht 
gelijke verdiensten en kwalificaties); is bezorgd over de zeer grote loonkloof tussen 
hooggekwalificeerde vrouwen en mannen in sommige lidstaten; benadrukt dat vrouwen tot 
de groepen in de samenleving behoren die het ergst getroffen worden door precaire banen en 
de sociale gevolgen van de crisis; geeft aan dat volgens het rapport van de Internationale 
Arbeidsorganisatie getiteld "Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs 
crisis", meer vrouwen dan mannen zich in precaire banen bevinden (50,5% tegenover 
48,2%);

4. is van mening dat bescherming van vrouwen door contractuele flexicurity-regelingen de 
sociale samenhang op de arbeidsmarkt verbetert, voornamelijk voor vrouwen die moeder 
worden of zorgtaken hebben voor ouderen; merkt op dat de werktijdregelingen voor vrouwen 
voldoende flexibel zouden moeten zijn om aan hun behoeften tegemoet te komen en om het 
evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren;

5. roept de lidstaten op om de reële toegevoegde waarde van vrouwen in de werkplek te 
erkennen en om adequate omstandigheden te creëren om hun inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt te verbeteren en hun deelname aan de arbeidsmarkt te verhogen, via betaalbare 
zorg en kinderopvang, ouderschapsverlofschema's en flexibele werkomstandigheden, in het 
bijzonder wanneer vrouwen na lange periodes van inactiviteit terugkeren op de arbeidsmarkt, 
omdat zij kinderen hebben of andere familieverplichtingen;

6. roept de Commissie op om verder onderzoek te promoten naar flexicurity-strategieën ten 
einde hun impact vast te stellen op de ongelijke beloning van vrouwen en mannen en om vast 
te stellen hoe deze strategieën genderdiscriminatie kunnen tegengaan;
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7. verwelkomt de conclusies van de Raad van 6 december 2010 waarin de lidstaten worden 
opgeroepen om brede maatregelen te nemen om de oorzaken van ongelijke beloning van 
vrouwen en mannen tegen te gaan;

8. benadrukt dat het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen in het nadeel van vrouwen 
toeneemt in verhouding tot het niveau van hun positie en kwalificaties;

9. wijst erop dat in sommige landen de ongelijke beloning van vrouwen en mannen vrouwen 
meer benadeelt gedurende de voor hen moeilijkste periodes, bijv. wanneer zij in de 
vruchtbare leeftijd zijn of de pensioenleeftijd naderen;

10. benadrukt dat de onderliggende oorzaken van de ongelijke beloning van vrouwen en mannen 
talrijk en complex blijven; is van mening dat deze ongelijkheid een grote negatieve invloed 
op het leven van veel vrouwen heeft, met name na hun pensionering, aangezien lagere lonen 
tot lagere pensioenen kunnen leiden en een reden kunnen zijn waarom meer vrouwen (22%) 
dan mannen (16%) op oudere leeftijd in armoede leven; benadrukt dat de reden waarom 
gepensioneerde vrouwen in armoede leven in veel gevallen is dat zij zorgtaken hadden, 
aangezien het vaker vrouwen zijn die tijdelijke of parttimebanen nemen om werk en 
gezinstaken te kunnen combineren; roept de Commissie en de lidstaten dan ook op om hun 
inspanningen voort te zetten om een einde te maken aan deze ongelijkheid en om gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen te waarborgen waar het gaat om pensioenen;

11. is van mening dat vrouwelijke werknemers met banen met vergelijkbare vaardigheden, 
vereisten en verantwoordelijkheden als die van mannen op elke leeftijd gelijke kansen 
moeten hebben wat betreft opleiding, promotie, bijscholing en omscholing, alsmede recht op 
pensioen en werkloosheidsuitkeringen die vergelijkbaar zijn met die van mannen;

12. gelooft dat het verkleinen van de loonkloof tussen vrouwen en mannen een positieve invloed 
zou hebben op het geboortecijfer en op het afremmen van demografische trends die terrein 
winnen – vooral in het oosten van Europa – en de situatie van vrouwen met kinderen zou 
verbeteren, vooral van alleenstaande moeders, en zo het risico op armoede onder kinderen 
zou verkleinen;

13. is van mening dat een arbeidsmarkt zonder stereotypen niet enkel het inkomen van vrouwen 
zou kunnen verhogen, maar ook het bnp van de lidstaten; merkt op dat – volgens de 
bevindingen van verschillende studies – indien de arbeidsparticipatie van vrouwen zou 
stijgen naar 70%, zoals die van mannen, dit zeer gunstige economische gevolgen zou hebben 
(tussen 4% en 8%) voor het bnp van de EU; 

14. benadrukt dat het niet naleven van het principe van "gelijk loon voor gelijk of gelijkwaardig 
werk" de Europa 2020-doelstellingen voor tewerkstelling ondermijnt; wijst erop dat een 
actievere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt bijdraagt tot het verbeteren van de 
duurzaamheid van verzekeringsstelsels, in het bijzonder gezien bepaalde demografische 
trends;

15. merkt echter op dat benaderingen die bestaan uit maatregelen tegen een of meer afzonderlijke 
oorzaken van de ongelijke beloning van vrouwen en mannen ontoereikend zijn gebleken om 
de loonkloof doeltreffend te dichten;

16. benadrukt dat, naast aandacht voor privébedrijven en de publieke sector, ook gekeken zou 
moeten worden naar de ongelijke behandeling van vrouwen op familiebedrijven en 
boerderijen, waar vrouwen niet alleen slechter betaald worden dan mannen, maar vaak 
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helemaal niet betaald worden; roept ertoe op stappen te ondernemen om het publieke besef te 
vergroten van de invloed die deze situatie heeft op de ongunstige positie van vrouwen op het 
gebied van sociale zekerheid en pensioenen;

17. wijst erop dat statistieken coherent, vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en aangepast aan 
nieuwe systemen voor het inschalen en organiseren van personeel en de omvorming van de 
arbeidsorganisatie moeten zijn; is van oordeel dat bij de beoordeling van loonverschillen niet 
alleen rekening moet worden gehouden met uiteenlopende bruto-uurlonen, maar ook met 
andere elementen zoals individuele beloning, type arbeidsovereenkomst, toeslagen en 
bonussen, professionele kwalificaties, persoonlijke talenten en vaardigheden, 
arbeidsorganisatie, professionele ervaring en productiviteit, die niet enkel in kwantitatief 
(uren waarop de werknemer fysiek aanwezig is op de werkplek) maar ook in kwalitatief 
opzicht beoordeeld moet worden, alsmede met de invloed van parttime werken, 
vakantieperiodes en afwezigheid als gevolg van zorgverplichtingen op automatische 
loonsverhogingen;

18. roept de lidstaten op om strategieën voor gendermainstreaming ten uitvoer te leggen, omdat 
de genderproblematiek doorwerkt in kwesties als kinderopvang, belastingbeleid en 
overheidsopdrachten;

19. stelt dat een grotere inzetbaarheid van vrouwen, voornamelijk in hoge posities, zou kunnen 
helpen bij het verkleinen van loonverschillen; wijst erop dat vrouwen een actievere rol 
moeten spelen bij de economische besluitvorming, door gebruik te maken van hun invloed 
om oplossingen op tafel te krijgen waarin gendergelijkheid is geïntegreerd; vestigt de 
aandacht op studies die geconcludeerd hebben dat er een sterke correlatie is tussen het grote 
aantal vrouwen in managementposities binnen bedrijven en hogere bedrijfsinkomsten uit 
activa, verkoop en investeringskapitaal;

20. benadrukt dat de EU 2020-strategie als specifieke doelstelling noemt de verhoging van het 
percentage werkende vrouwen en mannen in de leeftijdscategorie 20-64 tot 75%, hetgeen 
bevorderd kan worden door maatregelen om de ongelijke beloning van vrouwen en mannen 
tegen te gaan, de opleiding van vrouwen te verbeteren en om vrouwelijk ondernemerschap te 
promoten als onderdeel van een breder plan voor economisch herstel, rekening houdend met 
de uitgangsposities van de individuele lidstaten en met nationale omstandigheden;

21. verzoekt de lidstaten de nodige stappen te nemen om het loonstelsel transparanter te maken; 
is van mening dat de transparantie van loonstelsels verbeterd en bevorderd moet worden en 
dat werkgevers toezicht moeten houden op lonen – zowel contante als niet-contante 
bezoldiging – in verhouding tot taken, kwalificaties en ervaring, en rekening moeten houden 
met genderkwesties; wijst erop dat het bezoldigingsbeleid van bedrijven en de regels inzake 
toekenning van toeslagen en bonussen transparant zouden moeten zijn;

22. wijst erop dat het de taak is van de lidstaten om de EU 2020-strategie te implementeren en 
dat lidstaten in de beste positie zijn om hun eigen middelen zo in te zetten dat de afgesproken 
doelstellingen op doeltreffende wijze bereikt worden;

23. onderstreept de noodzaak van maatregelen die stimulering en ontplooiing in beroep en 
carrière bij werkelijke gelijke behandeling van vrouwen en mannen bevorderen; wijst erop 
dat dit principe onderdeel is van het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
dat gepromoot wordt op internationaal en nationaal niveau en ontwikkeld moet worden in 
alle lidstaten;
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24. stelt vast dat ongelijke beloning van vrouwen en mannen vaak verband houdt met een hele 
reeks van juridische, sociale en economische factoren in onze huidige samenleving, maar 
denkt dat invoering van een beleid dat het mogelijk maakt dat gezinstaken in dezelfde mate 
door mannen en vrouwen worden verricht, de enige manier om het principe van "gelijk loon 
voor gelijk of gelijkwaardig werk" effectief ten uitvoer te leggen;

25. wijst erop dat het nodig is om normen te bevorderen betreffende eerlijk en ethisch gedrag 
tegenover personeel, met bijzondere aandacht voor een gelijk en transparant 
beloningssysteem;

26. wijst erop dat gezinstaken de carrièremogelijkheden van vrouwen beperken; merkt op dat 
vrouwen om die reden oververtegenwoordigd zijn in parttimebanen, waardoor zij aanzienlijk 
minder lang betaald werk verrichten, en dat zij het grootste deel vormen van de 
arbeidskrachten in de informele economie, waar zij vaker onzekere banen hebben, 
kwetsbaarder zijn voor ontslag en onvoldoende gedekt zijn door de 
socialezekerheidssystemen; 

27. acht het van prioritair belang te streven naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het privéleven als in de beroepswereld, wat het opvoeden van 
kinderen en het voeren van een huishouding betreft, zodat het eenvoudiger wordt om werk en 
gezin te combineren; is van mening dat ook aandacht moet worden besteed aan de optie van 
door instellingen verzorgde kinderoppas-, buurt- en zorgdiensten; roept de lidstaten op om de 
kosten van deze diensten fiscaal aftrekbaar te maken;

28. wijst de Commissie en de lidstaten erop dat er positieve maatregelen nodig zijn voor 
vrouwen en mannen om hen in staat te stellen terug te keren op de arbeidsmarkt nadat zij tijd 
aan hun familie hebben besteed (opvoeding van kinderen en/of zorg voor een ziek of 
gehandicapt familielid), alsmede beleidsmaatregelen om hen te helpen (re-)integreren op de 
arbeidsmarkt en zo hun financiële onafhankelijkheid terug te vinden;

29. is van mening dat er initiatieven en maatregelen genomen moeten worden, voornamelijk op 
het gebied van onderwijs, in elke fase en op nationaal en Europees niveau, om stereotype 
opvattingen over werk van vrouwen als zijnde slechts een aanvulling op het gezinsinkomen 
tegen te gaan, opvattingen die veel bijgedragen hebben aan het ontstaan en voortduren van de 
beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen;

30. benadrukt de noodzaak om de carrièreperspectieven voor vrouwen te verbreden en om 
vrouwen aan te moedigen om traditioneel "mannelijke" technische en wetenschappelijke 
beroepen te kiezen;

31. is van mening dat er zowel op nationaal als op Europees niveau wetgevende en niet-
wetgevende maatregelen nodig zijn om een einde te maken aan loonverschillen, om te zorgen 
voor een grotere deelname van vrouwen in sectoren die door mannen gedomineerd worden 
en voor grotere erkenning van vaardigheden en economische prestaties van vrouwen op de 
werkvloer, ten einde horizontale en verticale uitsluiting te voorkomen en te vermijden dat 
bepaalde activiteiten en sectoren als typische vrouwendomeinen worden bestempeld; 
benadrukt dat dergelijke maatregelen de participatie van vrouwen in de besluitvorming op 
alle niveaus en in alle sectoren zouden moeten bevorderen en roept de Commissie en de 
lidstaten op een wettelijk bindend quotum te overwegen voor de aanstelling van vrouwen in 
openbare en particuliere bedrijven, in het bijzonder in hogere functies; betreurt het feit dat 
vrouwen met een meervoudige achterstand (gehandicapte vrouwen en vrouwen uit 
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minderheden of met een buitenlandse achtergrond) nog zwaarder getroffen worden door de 
loonverschillen;

32. stelt dat er dringend maatregelen genomen moeten worden om loondiscriminatie te 
bestrijden, hetzij door middel van een herziening van de huidige richtlijn, door het 
ontwikkelen van gefaseerde plannen voor de hele sector met duidelijke doelstellingen – zoals 
het beperken van de loonkloof tot 0,5% tegen 2020 – gericht op het beëindigen van directe en 
indirecte vormen van discriminatie, of door het aanmoedigen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en het opleiden van adviseurs op het gebied van gelijkheid, om de 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wat betreft onbetaald werk tegen te gaan en plannen 
inzake gendergelijkheid voor fabrieken en andere werkplekken op te stellen; is van mening 
dat transparantie bij loonvorming de norm moet worden, met het oog op het versterken van 
de onderhandelingspositie van vrouwelijke werknemers;

33. betreurt het feit dat hoewel het Parlement op 20 oktober 2010 zijn steun heeft uitgesproken 
aan de herziening van Richtlijn 92/85/EEG betreffende moederschapsverlof, de Raad nog 
steeds geen formeel standpunt heeft ingenomen ten aanzien van dit voorstel; toont aan dat er, 
om het percentage werkende vrouwen op te trekken naar 75% en de loonverschillen te 
verkleinen, zoals aanbevolen wordt in de EU 2020-strategie, verdere maatregelen nodig zijn 
om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren; roept de lidstaten op om ten aanzien 
van deze zaken een standpunt te bepalen, teneinde de weg vrij te maken voor institutionele 
onderhandelingen om tot het benodigde akkoord te komen;

34. roept de lidstaten op om zwartwerken door vrouwen tegen te gaan, aangezien dat niet alleen 
de duurzaamheid van verzekeringsfondsen ondermijnt, maar ook bijdraagt tot een volledige 
deregulering van loonstructuren voor vrouwen, hetgeen leidt tot meer armoede onder 
vrouwen, vooral op latere leeftijd;

35. verwelkomt de invoering door de Commissie van een EU-wijde "gelijkelonendag" om de 
ongelijkheid in lonen tussen mannen en vrouwen te benadrukken, evenals de ontwikkeling 
van software om de loonkloof te meten; is van mening dat de Commissie de informatie- en 
bewustmakingscampagne betreffende de loonkloof in de 27 lidstaten moet voortzetten;

36. dringt erop aan de wettelijke procedures ter bescherming van het wettelijk bindende principe 
van gelijk loon voor gelijkwaardig werk eenvoudiger, sneller en toegankelijker te maken 
voor werknemers;

37. roept de lidstaten op om de loonstructuren te herzien binnen beroepen die gedomineerd 
worden door vrouwen, om zo genderstereotypen die verankerd zijn in de 
loonkloofproblematiek tegen te gaan;

38. roept de lidstaten op te verzekeren dat vrouwen op elk niveau toegang hebben tot onderwijs, 
opleiding en een leven lang leren en ze ter bestrijding van de bestaande genderstereotypen 
aan te moedigen om wetenschappelijke studies en loopbanen te kiezen; benadrukt dat een 
groter aantal jonge gekwalificeerde vrouwen in wetenschap en technologie de groei en de 
concurrentiepositie van Europa ten goede zou komen;

39. verzoekt de Commissie om in het kader van de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor een 
optimale coördinatie tussen de lidstaten te zorgen teneinde het beginsel van gelijk loon voor 
gelijk of gelijkwaardig werk in de praktijk te brengen; roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om dit beginsel op doeltreffende wijze toe te passen 
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en, waar zij dit noodzakelijk achten, de nationale bepalingen aan te scherpen door sancties in 
te voeren die vergelijkbaar zijn met de sancties die van toepassing zijn op andere 
overtredingen van het arbeidsrecht, zoals zwartwerken; benadrukt dat er dringend 
maatregelen moeten worden genomen om de situatie van vrouwen met onzekere 
arbeidsregelingen te verbeteren, aangezien deze vrouwen in tijden van een sociale en 
economische crisis bijzonder zwaar getroffen worden en kwetsbaar zijn;

40. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in alle EU-beleidsmaatregelen en nationale 
programma's, en met name in de maatregelen en programma's ter bestrijding van armoede, 
loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen te gaan;

41. onderstreept hoe belangrijk de participatie is van de sociale partners, die een belangrijke rol 
vervullen in cao-onderhandelingen op alle niveaus als het gaat om bestrijding van ongelijke 
beloning van mannen en vrouwen en discriminatie van vrouwen, onder meer wat betreft 
toegang tot werk, beloning, arbeidsomstandigheden, carrièrekansen en beroepsopleiding; 
roept de Commissie en de lidstaten derhalve op de samenwerking met de sociale partners te 
versterken;

42. wijst erop dat de maatregelen van de Commissie niet alleen gericht moeten zijn tot de 
lidstaten en de sociale partners, maar ook tot instanties voor gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen, vrouwenorganisaties, vrouwenbewegingen, gemeenteambtenaren en 
functionarissen die zich bezighouden met gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het 
werk, en die met name voor de sociale partners, advocaten, rechters en ombudspersonen 
cursussen over genderkwesties – vooral de loonkloof tussen mannen en vrouwen – kunnen 
verzorgen;

43. benadrukt dat het concept "werk van gelijke waarde" nader moet worden verduidelijkt; is van 
oordeel dat de taken aan de hand waarvan de "gelijke waarde" van verschillende soorten 
werk wordt bepaald, moeten worden beoordeeld op basis van objectieve criteria en een non-
discriminatoire analyse; is tevens van mening dat bij de beoordeling van "gelijk loon" en de 
vaststelling van loonschalen de afzonderlijke componenten van het loonpakket, met name het 
basissalaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden, moeten worden meegerekend;

44. roept de lidstaten en de sociale partners op maatregelen te treffen tegen discriminatie op 
grond van geslacht, tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de opleiding en tegen 
segregatie op de arbeidsmarkt, voor een evenwicht tussen beroep en privéleven en voor 
volledige loontransparantie, en verzoekt hen deze kwesties in de wetgeving of in collectieve 
overeenkomsten vast te leggen;

45. verzoekt de lidstaten om in samenwerking met de sociale partners een uit genderoogpunt 
evenwichtig werkgelegenheidsbeleid te bevorderen en een uniforme, genderneutrale 
werkevaluatie in te voeren die voor alle werkgevers geldt, teneinde de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten en discriminatie op het werk aan te pakken; onderstreept de 
noodzaak om middels kwalitatief hoogstaande kinderopvang en flexibele, gezinsvriendelijke 
arbeidsvoorwaarden voor een goed evenwicht te zorgen tussen werk en privéleven;

46. is van oordeel dat passende en doeltreffende wettelijke procedures vereist zijn om een eind te 
maken aan loonverschillen tussen mannen en vrouwen; erkent in dit verband het nut van 
arbeidsinspecties en meent dat rechters, advocaten en arbeidsinspecteurs specifieke scholing 
en gelegenheid moeten krijgen om de nodige deskundigheid op te doen met betrekking tot 
loondiscriminatie;
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47. benadrukt dat het met het oog op de daadwerkelijke opheffing van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen noodzakelijk is om de maatregelen in het kader van de Europese 
strategie voor groei en werkgelegenheid ten uitvoer te leggen en de uitwisseling van goede 
praktijken op Europees niveau te bevorderen, waar mogelijk met deelneming van de sociale 
partners;

48. stelt zich op het standpunt dat de procedures en mechanismen ter waarborging van het 
beginsel van gelijk loon voor werk van gelijke waarde en ter uitbanning van elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht moeten worden verbeterd en vereenvoudigd;

49. spoort de lidstaten aan om in adequate financiële steun en passende opleidingen te voorzien 
voor vrouwen die een bedrijf willen opzetten, teneinde ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen; 

50. herinnert de lidstaten aan hun verbintenissen met betrekking tot het evalueren van het effect 
dat het werkgelegenheids- en het fiscaal beleid op de loonkloof hebben; 

51. is van oordeel dat de lidstaten gezien de geringe vooruitgang doeltreffende en, waar nodig, 
wettelijke maatregelen moeten overwegen tegen en sancties moeten opleggen aan 
werkgevers die zich niet aan het beginsel van gelijke beloning houden; is van mening dat het 
met name mogelijk moet zijn om een klacht wegens loondiscriminatie in te dienen; stelt zich 
bovendien op het standpunt dat de lidstaten ondernemingen moeten belonen die stappen ter 
bevordering van loongelijkheid nemen, teneinde goede praktijken te verspreiden;

– onderstaande suggesties in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen:

52. is van mening dat een combinatie van strategieën en maatregelen met inachtneming van het 
gendermainstreamingbeginsel de genderspecifieke loonverschillen kan wegnemen en het 
volgende zou moeten omvatten:

a) specifieke maatregelen ter bevordering van het combineren van werk, opleiding, 
beroepsonderwijs en –opleiding of bij- of herscholing en gezins- en privéleven die 
voorzien in toegang tot zorgdiensten (die betaalbaar, laagdrempelig en onafhankelijk van 
de beroepsstatus en het soort arbeidscontract van de werknemer moeten zijn), in 
werktijdregelingen die aan de behoeften van de werknemers, met name alleenstaande 
ouders, zijn aangepast, en in zwangerschaps-, vaderschaps-, ouderschaps- en 
gezinsverlof, gepaard met de mogelijkheid van een soepele herintegratie op het werk en 
gelijkwaardige participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt;

b) een adequaat belasting- en uitkeringsbeleid en maatregelen ter bescherming van het 
gezin, met inbegrip van maatregelen om de aanzienlijke pensioennadelen weg te nemen 
die ouders op grond van loopbaanonderbrekingen en deeltijdwerk ondervinden, en 
genderspecifieke maatregelen die onbillijke en ongerechtvaardigde loonverschillen 
compenseren, de kwaliteit van de werkgelegenheid voor vrouwen verbeteren en voorzien 
in bijzondere diensten voor zorg binnen het gezin of de bredere gezinsomgeving,

c) concrete, door de sociale partners en de instanties voor gelijke behandeling uit te voeren 
maatregelen (overeenkomstig artikel 157, lid 4, van het VWEU) om loonverschillen en 
uitsluiting in arbeidsovereenkomsten en beroepssectoren tegen te gaan, zoals invoering 
van de verplichting voor de sociale partners om loonovereenkomsten te sluiten, 
regelmatig onderzoek te verrichten naar de situatie met betrekking tot gelijke beloning, 
toe te zien op de tenuitvoerlegging van de gelijkheidsplannen van ondernemingen, 
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kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en ijkpunten vast te stellen en goede 
praktijken uit te wisselen die door de betrokkenen zijn gevalideerd en vergezeld gaan van 
berichten over ondervonden hinderpalen en moeilijkheden,

d) opneming van een clausule inzake naleving van de gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen en gelijke beloning in openbare aanbestedingen,

e) initiatieven voor de toepassing van het beleid van gelijke behandeling en gelijke beloning 
van mannen en vrouwen door bedrijven;

f) ontwikkeling, in samenwerking met de sociale partners en andere organisaties, van een 
Europees certificaat voor gelijke beloning, dat door instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties kan worden gebruikt om onder de aandacht te brengen dat zij 
specifieke criteria met betrekking tot gelijke beloning, zoals loontransparantie, naleven;

g) een lijst van voorbeelden voor de uitbanning van discriminatie op grond van geslacht en 
loondiscriminatie,

h) informatie en richtsnoeren over praktische oplossingen om de loonkloof te dichten,

i) ontwikkeling van transparante en neutrale werkevaluatiesystemen met behulp waarvan 
kan worden beoordeeld of functieomschrijvingen en beloningscriteria al dan niet 
discriminerend zijn;

53. stelt voor dat het Europees Parlement onder de titel "Vrouwen in het Europese bedrijfsleven" 
een prijs in het leven roept, te verlenen aan werkgevers (ondernemingen, instellingen en 
overheidsinstanties) die het voortouw nemen bij het bevorderen van gelijke kansen voor 
vrouwen, bij het stimuleren van de aanstelling van vrouwen in leidinggevende functies en bij 
de daadwerkelijke invoering van gelijke lonen;

54. acht het noodzakelijk om artikel 157, leden 1 en 2, van het VWEU naar behoren te 
interpreteren en om te zetten en de desbetreffende richtlijn zowel op EU-niveau als bij de 
omzetting en toepassing op nationaal niveau aan te passen;

55. is ervan overtuigd dat er een betere en snellere omzetting nodig is van de voorschriften van 
de desbetreffende richtlijn met betrekking tot de instanties voor gelijke behandeling en de 
sociale dialoog, willen de loonverschillen inderdaad via maatregelen van de lidstaten, de 
sociale partners en de instanties voor gelijke behandeling kunnen worden weggenomen;

56. is in het licht van de economische crisis en de demografische verandering van oordeel dat 
gelijke beloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen en niet-discriminatie op het 
gebied van bezoldiging van groot belang is voor het concurrentievermogen en economische 
groei en om te waarborgen dat vrouwen in de Europese Unie een waardig leven kunnen 
leiden;

57. benadrukt dat werknemers- en werkgeversorganisaties en andere relevante organen, zoals 
overheidscommissies voor gelijkheid van vrouwen en mannen, dienen te worden betrokken 
bij de vaststelling van beleidslijnen en maatregelen in het kader van de nationale 
programma's van de lidstaten voor gelijkheid op het werk; is van mening dat hun participatie 
moet zijn gericht op verbetering van het inzicht in en de voorlichting over goede praktijken 
en wettelijke regelingen ter bevordering van een bredere toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning, alsook op het opzetten van systemen voor het volgen en controleren van de 



AD\897366NL.doc 11/12 PE478.673v02-00

NL

tenuitvoerlegging van die wettelijke regelingen;

58. verzoekt de Commissie om het Parlement een analyse voor te leggen waaruit kan worden 
opgemaakt welke wetshandelingen op Europees en/of nationaal niveau geschikt zouden zijn 
om de loonkloof op zo kort mogelijke termijn aanzienlijk te verkleinen.
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