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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. wijst erop dat geslaagde gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
een aantoonbaar positieve uitwerking heeft op de sociaal-economische ontwikkeling van 
een land en dat het beleid inzake gelijke behandeling in tijden van crisis dus niet mag 
worden opgegeven, maar dat het ondanks de door lidstaten en Commissie beleden 
bereidwilligheid tot dusverre niet is gelukt gelijke voorwaarden tot stand te brengen;

2. wijst erop dat uitbreiding van de kinderopvang en professionalisering van de 
thuisverzorging van ouderen een belangrijke maatregel is om beroep en gezinsleven te 
kunnen combineren;

3. beseft dat het door de verandering van de bevolkingssamenstelling noodzakelijk is het 
potentieel van vrouwen in te zetten om het toenemende gebrek aan geschoolde 
arbeidskrachten op te vangen;

4. juicht toe dat vrouwen inmiddels bijna overal een hoger opleidingsniveau bereiken dan 
mannen, maar betreurt dat dit niet heeft geleid tot vermindering van het verschil in 
beloning op basis van geslacht, een van de redenen dat vrouwen meer gevaar lopen tot 
armoede te vervallen;

5. verzoekt de lidstaten krachtiger maatregelen te nemen om jongens en meisjes reeds op 
school belangstelling bij de brengen voor het geheel van beroepsactiviteiten, om te 
voorkomen dat de arbeidsmarkten worden opgedeeld naar geslacht en ter bestrijding van 
het verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam zijn in slechter betaalde beroepen;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te steunen bij de verbetering van de beroepsmatige 
vooruitzichten van vrouwelijke migranten en hun daardoor meer kans op een autonoom 
leven te bieden door verbetering van de toegang tot onderwijs en beroepsopleidingen;

7. verzoekt de Commissie, de Raad en het Europees Parlement zich bij de opstelling van 
begrotingen te houden aan de normen van gendergevoelig budgetteren.


