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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. benadrukt het belang van het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting, dat 
een vlaggenschipinitiatief is; vraagt de lidstaten om volledig gebruik te maken van het 
PROGRESS-programma van de EU en het toekomstige programma voor sociale 
verandering en innovatie, met name als het gaat om de daadwerkelijke verwezenlijking 
van de doelstellingen inzake gendergelijkheid; dringt er bij de lidstaten op aan om de 
nodige stappen te ondernemen om het Europees Sociaal Fonds aan te spreken en gebruik 
te maken van de middelen voor de programma's die gericht zijn op armoedebestrijding;

2. merkt op dat sinds het begin van de crisis het werkeloosheidspercentage onder vrouwen 
voortdurend hoger heeft gelegen dan onder mannen, hetgeen de situatie voor vrouwen op 
de arbeidsmarkt extra moeilijk maakt, terwijl ze daar al geconfronteerd worden met 
bestaande uitdagingen, waaronder direct of indirecte discriminatie, dubbele discriminatie 
in geval van een handicap, het beloningsverschil ten opzichte van mannen, deeltijdarbeid, 
onzekere arbeidsomstandigheden, armoede onder werkenden en een hoge concentratie in 
de informele sector, hetgeen gepaard gaat met lagere lonen, minder sociale bescherming 
en ontoereikende pensioenvoorzieningen; vraagt de Commissie in dit verband om de 
lidstaten aan te bevelen om de arbeidsmarktsegmentatie te bestrijden die ertoe leidt dat 
vrouwen onvoldoende toegang hebben tot hoogwaardige werkgelegenheid met een 
fatsoenlijke beloningsstructuur;

3. vraagt de lidstaten om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt te ondersteunen 
door maatregelen die ervoor zorgen dat kinderopvang en de zorgfaciliteiten voor 
afhankelijke personen gratis toegankelijk worden, door de middelen voor het onderwijs te 
verruimen en door beroepskwalificatieprogramma's;

4. maakt zich zorgen over de zware ingrepen in de overheidsuitgaven ten gevolge van 
bezuinigingsmaatregelen die ertoe leiden dat er ernstig geneden wordt in banen en 
diensten binnen de publieke sector, waardoor veel vrouwen zich gedwongen zien om 
betaald werk in te ruilen voor onbetaald werk en groot gevaar lopen om tot armoede te 
vervallen;

5. maakt de lidstaten opmerkzaam op het feit dat er behoefte is aan inkomensondersteunende 
maatregelen, waaronder regelingen voor minimuminkomens en sociale 
ondersteuningsprogramma's voor mensen die moeite hebben om in hun fundamentele 
levensbehoeften te voorzien, in het bijzonder mensen met kinderen en dan vooral 
alleenstaande ouders.


