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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 Europees Parlement van 18 november 2008 en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen om het probleem van ongelijke beloning van mannen 
en vrouwen gericht aan te pakken;

2. 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 op een 
hoog niveau stagneert, waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, ondanks het juridisch 
bindende beginsel van gelijk loon voor gelijk werk, voor dezelfde arbeid gemiddeld 
17,5% minder loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat de flexicurity-strategie niet 
geschikt is om bestaande verschillen in arbeidsbescherming en beloning van mannen en 
vrouwen terug te dringen;

3. is van mening dat deze ongelijkheid van grote invloed op het leven van vrouwen is, met 
name na hun pensionering, aangezien lagere lonen tot lagere pensioenen leiden, een 
reden waarom meer vrouwen (22%) dan mannen (16%) op oudere leeftijd in armoede 
leven;

4. wijst erop dat statistieken coherent, vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en aangepast 
aan nieuwe ontwikkelingen in 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 van de individuele 
beloning en kwalificatie;

5. onderstreept de noodzaak van maatregelen die stimulering en ontplooiing in beroep en 
werk bij werkelijke gelijke behandeling van vrouwen en mannen bevorderen;

6. acht het van prioritair belang te streven naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het privéleven als in de beroepswereld, die in de plaats 
komt van de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

7. is van mening dat er op de diverse niveaus wetgevende en niet-wetgevende maatregelen 
nodig zijn om een einde te maken aan loonverschillen, horizontale en verticale 
uitsluiting en het hanteren van stereotypen met betrekking tot zgn. vrouwelijke 
activiteiten en sectoren; 

8. roept de lidstaten op uitgebreide, juridisch bindende regels in te voeren om het beginsel 
van gelijk loon voor gelijk en gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze toe te passen;

9. onderstreept dat voor de sociale partners op alle niveaus de belangrijke rol is weggelegd 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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om in het kader van cao-onderhandelingen tegen de ongelijke beloning van mannen en 
vrouwen op te treden;

10. wijst erop dat de rechtstreekse gesprekspartners met betrekking tot de maatregelen van 
de Commissie niet alleen de lidstaten en de sociale partners moeten zijn, maar ook 
instanties voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen;

11. roept de lidstaten en de sociale partners op maatregelen te treffen tegen discriminatie op 
grond van geslacht, tegen ongelijkheid bij de opleiding, tegen segregatie op de 
arbeidsmarkt, voor een evenwicht tussen beroep en privéleven en voor volledige 
loontransparantie;

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de geringe vooruitgang doeltreffende maatregelen 
moeten overwegen tegen werkgevers die zich niet aan het beginsel van gelijke beloning 
houden;

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

13. 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 beroep, opleiding en 
gezins- en privéleven,

b) een adequaat belasting- en uitkeringsbeleid,

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,

e) opneming van een clausule inzake naleving van de gelijke behandeling van vrouwen 
en mannen en gelijke beloning in openbare aanbestedingen en invoering van een 
bijzonder kwaliteitscertificaat,

f) initiatieven voor de toepassing van het beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning door bedrijven;

14. 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 nationale niveau aan te passen;

15. 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.


