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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 de overgang naar een nieuwe duurzame economie niet als voorwendsel 
mag worden gebruikt om verschillende maatregelen voor gendergelijkheid terug te 
schroeven, maar juist moet worden gezien als een unieke kans om de participatie van 
vrouwen op de Europese arbeidsmarkt te vergroten, daar een grotere participatie nodig is 
om een duurzame groei te waarborgen en om aan de eisen van de ecologische 
transformatie in een vergrijzende samenleving te kunnen voldoen,

B. overwegende dat de overgang naar een nieuwe economie niet als voorwendsel mag 
worden gebruikt om de meest kwetsbare en minst gekwalificeerde werknemers uit te 
sluiten van de arbeidsmarkt, en overwegende dat dus afroming, waarvan de minst 
gekwalificeerde werknemers het eerste de dupe zijn, moet worden vermeden,

C. overwegende dat volgens recent onderzoek de aanwezigheid van vrouwen op alle niveaus 
van verantwoordelijkheid een toegevoegde waarde betekent voor bedrijven, met name 
voor hun economische resultaten,

D. overwegende dat vrouwen de meeste universiteitsdiploma's behalen en in de meerderheid 
zijn in handels-, management- en rechtenopleidingen, maar dat zij in de minderheid zijn 
op verantwoordelijke posities in ondernemingen en bestuursinstanties,

E. overwegende dat vrouwen met name vanwege de bestaande seksistische stereotypen in het 
onderwijs en de samenleving ondervertegenwoordigd zijn op terreinen die onterecht als 
'mannelijk' worden beschouwd, zoals de informatica, techniek, natuurkunde en technische 
beroepen, zoals monteur en metselaar,

F. overwegende dat de nieuwe economie zich ontwikkelt in een vergrijzende samenleving 
met een slinkende beroepsbevolking, zodat het noodzakelijk is meer vrouwen aan te 
trekken voor betaalde arbeid door de arbeidsorganisatie aan te passen en wekgevers in alle 
sectoren voor te bereiden op een meer divers personeelsbestand,

1. onderstreept dat het groeipotentieel en banenpotentieel in de nieuwe economie pas dan 
volledig benut kan worden als de participatie van vrouwen in de Europese arbeidsmarkt 
stijgt, aangezien de helft van de toename van de totale werkgelegenheid en een kwart van 
de jaarlijkse economische groei sinds 1995 te danken zijn aan de verkleining van de kloof 
tussen de arbeidsparticipatie van mannen en die van vrouwen;

2. acht het van groot belang dat bij de overgang naar een nieuwe duurzame economie 
speciale aandacht wordt gegeven aan het aspect van de gendergelijkheid, daar vrouwen 
vaker in een onzekere positie op de arbeidsmarkt verkeren vanwege precaire 
arbeidsvoorwaarden en een consistent verschil in lonen tussen mannen en vrouwen; 
onderkent dat vrouwen de keuze gegeven moet worden voor het soort werk dat zij willen 
doen als zij willen werken, dringt aan op de ontwikkeling van een arbeidsmarktbeleid in 
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de lidstaten dat rekening houdt met de genderdimensie, vergezeld van programma's die 
meer invloed en zelfvertrouwen geven aan vrouwen; wijst erop dat dit kan worden bereikt 
door het onderwijs in 'mannelijke' vakken voor meisjes en vrouwen uit te breiden;

3. is van mening dat aangezien de naar gender gesegregeerde arbeidsmarkt, waar de waarde 
van banen en de lonen variëren al naargelang het voornamelijk door mannen of door 
vrouwen uitgeoefende beroepen zijn, een belangrijke oorzaak van ongelijkheden is, 
groene banen een mechanisme kunnen vormen voor een betere beloning van werk dat 
gedaan wordt door vrouwen, zodat vrouwelijke werknemers er maatschappelijk op vooruit 
gaan, en daarom ook een manier om het genderevenwicht en de het salarisverschil tussen 
mannen en vrouwen aan de orde te stellen;

4. dringt aan op een Europees initiatief om werkgevers, vooral in van oudsher door mannen 
gedomineerde sectoren, bewust te maken van de behoefte aan en de voordelen van een 
meer divers personeelsbestand in een vergrijzende samenleving, en hen instrumenten aan 
te reiken om zich voor te bereiden om een grotere diversiteit;

5. onderstreept dat groene banen een potentieel belangrijk groeisegment zijn van de 
toekomstige Europese arbeidsmarkt, dat tegenwoordig meer dan 20 miljoen banen in de 
Europese Unie beschouwd kunnen worden als 'groen' en dat recent is aangetoond dat 
alleen al in de sector van de hernieuwbare energie banen tot 2,8 miljoen kunnen 
verdubbelen in 2020; verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat 
vrouwen hier evenzeer profijt van hebben;

6. wijst erop dat investeringen in de sociale infrastructuur een kans bieden om Europa te 
moderniseren en gelijkheid te bevorderen, en kunnen worden beschouwd als een strategie 
die parallel loopt aan investeringen in groene technologieën om de fysieke infrastructuur 
te moderniseren; is van mening dat gendergelijkheid daarom een beleidsprioriteit moet 
zijn en een essentieel instrument;

7. wijst erop dat met het oog op het feit dat slechts 30% van alle ondernemers vrouwen zijn 
en maar weinig vrouwen zelfstandig werkzaam zijn, de barrières die vrouwen belemmeren 
om ondernemer te worden moeten worden opgeheven, aangezien ondernemers van 
cruciaal belang zijn voor de productiviteit en groei in een duurzame economie;

8. verzoekt de lidstaten effectieve maatregelen te nemen, met name via wetgeving, die een 
evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen op verantwoordelijke posities in 
bedrijven en politieke organen bevorderen; is verheugd over het besluit van de Noorse 
regering om een minimale vertegenwoordiging van 40% voor beide geslachten verplicht 
te stellen in de bestuursraden van particuliere bedrijven en overheidsondernemingen;

9. onderstreept dat een doelgerichte inspanning om de toegang voor vrouwen tot onderwijs 
op alle niveaus te verzekeren en voor levenslang leren te zorgen van essentieel belang is 
om de genderverschillen op de arbeidsmarkt op te heffen; dringt erop aan dat er voor 
adequate beroepsopleiding wordt gezorgd om te voorkomen dat vrouwelijke werknemers 
ondervertegenwoordigd zijn in groene banen, vanuit de gedachte dat als vrouwen massaal 
afzien van wetenschap en technologie dit een belemmering zou betekenen voor de groei 
en duurzaamheid van Europa en er vele getalenteerde en gekwalificeerde jonge vrouwen 
qua werk en economische zekerheid aan de zijlijn zouden blijven staan;
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10. dringt er bij de lidstaten op aan beleidsmaatregelen te treffen ten aanzien van gelijke 
kansen op het gebied van werk en gezinsvriendelijke werkregelingen in te voeren, als 
voorwaarde voor duurzame groei zowel op economisch als op ecologisch vlak;

11. dringt aan op een specifiek Europees initiatief om meisjes aan te trekken tot een loopbaan 
in de wiskunde, de informatica, natuurwetenschappen en technologie, en stereotypen die 
nog steeds de boventoon voeren in deze beroepen te bestrijden; benadrukt dat de media en 
het onderwijs een sleutelrol spelen in de bestrijding van zulke stereotypen;

12. benadrukt dat er, om de voorwaarden te scheppen voor gelijke participatie in 
beroepsopleiding en levenslang leren, meer voorzieningen moeten worden getroffen om 
mannen en vrouwen in staat te stellen zich van hun gezinstaken en zorgverplichtingen te 
kwijten; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan te zorgen voor betaalbare, flexibele 
mogelijkheden voor kinderopvang van hoge kwaliteit;

13. benadrukt dat jonge vrouwen bij de overgang van school naar werk gemotiveerd moeten 
worden voor leercontracten in sectoren waarin zij ondervertegenwoordigd zijn, via 
gezamenlijke planning van scholen, universiteiten opleidingsbureaus en/of 
opleidingsinstituten, zodat zij specifieke vaardigheden en capaciteiten verwerven – ook op 
gevorderd en specialistisch niveau – door werkervaring op te doen op regelmatige in 
plaats van onzekere basis, met vaste vooruitzichten;

14. verzoekt de EU en de lidstaten een hogere prioriteit te geven aan groene banen voor 
vrouwen in het kader van programma's van het Europees Sociaal Fonds (ESF), in 
aanmerking nemend dat het ESF opleidingsprojecten financiert op terreinen zoals 
hernieuwbare energie en ecotoerisme; benadrukt dat er meer inspanningen nodig zijn om 
de participatie van vrouwen in door het ESF gesteunde projecten, die nu onder de 10% 
ligt, te vergroten; dringt aan op gender budgeting in het ESF, alsmede in herstelplannen en 
programma's voor structurele aanpassing om te waarborgen dat deze programma's 
evenzeer aantrekkelijk zijn voor en een plaats bieden aan vrouwen;

15. onderstreept dat de institutionele inspanningen voor banen in een nieuwe duurzame 
economie ook gericht moeten zijn op versterking van de beroepskwalificaties van de 
armste werknemers, die net zo goed tot het productieve deel van de arbeidsmarkt behoren;

16. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan de armste burgers, met name 
vrouwen, die in het dagelijks leven een grote armoede kennen, en voor wier integratie in 
de arbeidsmarkt specifieke begeleidingsmaatregelen nodig zijn;

17. verzoekt de Europese instellingen alsmede het bedrijfsleven en de sociale partners 
bijzondere aandacht te schenken aan de integratie van vrouwen die behoren tot marginale 
minderheden zoals Roma-vrouwen;

18. verzoekt de Europese en nationale instellingen de vraagstukken in verband met de nieuwe 
duurzame economie vorm te geven via de Europese themajaren zoals het Europees Jaar 
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010), het Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk (2011) en het voorstel voor een Europees Jaar 'Actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties' (2012), om de versterkende effecten van het beleid in de 
verschillende sectoren te benadrukken;
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19. wijst erop dat de participatie van vrouwen in vakbonden in niet-traditionele sectoren moet 
worden vergoot, daar de bescherming van rechten van vrouwen, zoals gelijke lonen, 
moederschapsverlof, redelijke werktijden en een werkomgeving zonder discriminatie, van 
doorslaggevend betekenis is voor een sociaal duurzame economie;

20. verzoekt de lidstaten overheids- en particuliere bedrijven te verplichten een plan te 
ontwikkelen voor de bevordering van gendergelijkheid, alsmede een rapportagesysteem 
over de bereikte resultaten;
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