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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:

– gelet op het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (1979),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 februari 20091 over de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties,

A. overwegende dat de genderdimensie van de relaties tussen de generaties in acht moet worden 
genomen, 

B. overwegende dat de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen van 20 tot 64 jaar volgens de 
ambitieuze arbeidsparticipatiedoelstellingen van de EU 2020-strategie tegen 2020 tot 75% 
moet toenemen, terwijl de EU tegelijkertijd met een demografisch vraagstuk kampt, 

C. overwegende dat ouders in tijden van demografische veranderingen een bijzonder belangrijke 
rol spelen aangezien ze als werknemer en als (mede-)vader en -moeder gevraagd zijn, en dat 
het gevaar dat deze dubbele belasting enkel op de schouders van de vrouw terechtkomt, 
voorkomen moet worden,

D. overwegende dat de demografische veranderingen een sterke uitwerking op het privé- en 
beroepsleven – in het bijzonder dat van vrouwen – hebben, terwijl onvoldoende 
voorzieningen, te lage uitkeringen, de trage en moeilijke opname in de regelmatige 
arbeidsmarkt, het lange oponthoud in onzekere en tijdelijke arbeid, en het gebrek aan steun 
voor jonge paren een aantal van de redenen zijn die jongeren ertoe brengen langer te wachten 
om een gezin te stichten en kinderen te krijgen,

E. overwegende dat vrouwen langer dan mannen leven en dat een toenemend percentage van de 
senioren vrouw is,

F. overwegende dat de nataliteit in lidstaten en regio's met doeltreffende, flexibele en 
geïntegreerde socialezekerheidsstelsels hoger ligt, ondanks de hoge arbeidsparticipatie van 
vrouwen,

G. overwegende dat het in alle Europese landen aan jonge ambachtslieden ontbreekt, terwijl de 
ervaring en vakkennis van ouderen ondergewaardeerd worden, met als gevolg dat bepaalde 
ambachten dreigen uit te sterven, vooral degene die van oudsher als veeleer vrouwelijk 
beschouwd worden, 

1. verlangt dat bij demografische vraagstukken en solidariteit bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan het genderperspectief, aangezien genderrelaties gedurende het gehele leven 
structuurbepalend zijn doordat ze in elke levensfase op de beschikbaarheid van hulpmiddelen 
en kansen van invloed zijn en de levensstrategieën vormgeven;

2. stelt dat de solidariteit tussen de generaties, met bijzondere aandacht voor de gelijkheid van 
                                               
1 PB C 67E van 12.3.2010, blz. 31.
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man en vrouw, aanmoediging verdient door gerichte fiscale maatregelen, maatregelen ter 
aanmoediging van actief ouder worden, huisvestingsbeleid en de oprichting van 
geïntegreerde dienstverleningsnetten voor kinderzorg, bejaarden, gehandicapten en personen 
die geen zelfstandig leven kunnen leiden, ten einde de verenigbaarheid van werk en gezin 
positief te beïnvloeden;

3. beklemtoont dat de ongelijke beloning van mannen en vrouwen (met thans een verschil van 
17% in de EU-27) aangepakt moet worden omdat deze leidt tot een lager inkomen vanaf de 
geboorte van het eerste kind en uiteindelijk tot lagere pensioenen en een hoger 
armoedepercentage onder oudere vrouwen;

4. wijst er met nadruk op dat het van belang is dat sociale verzekerings- en pensioenrechten op 
individuele grondslag onbetaalde zorgtaken in aanmerking nemen;

5. benadrukt dat het combineren van werk en gezinsleven alleen mogelijk is als onbetaalde 
zorgtaken gelijker tussen man en vrouw verdeeld worden en als er goede en betaalbare 
dienstverlening voor gezinnen beschikbaar is; vraagt de lidstaten om voor bereikbare, 
betaalbare, flexibele en kwaliteitsvolle dienstverlening te zorgen, meer in het bijzonder 
gemakkelijk beschikbare kinderopvangvoorzieningen, door ernaar te streven dat de 
verzorgingsbehoeften van kinderen tot 3 jaar voor 50%, en die van kinderen van 3 tot 6 jaar 
voor 100% vervuld worden, en dat er betere opvangvoorzieningen voor andere afhankelijke 
personen en degelijke verlofregelingen voor vaders en moeders voorhanden zijn;

6. erkent dat er ingrepen nodig zijn om niet alleen de vergoeding van moederschapsverlof te 
verbeteren, maar ook die van vaderschapsverlof en ouderschapsverlof voor werkende vaders;

7. beseft dat oudere vrouwen op de arbeidsmarkt vaak van directe of indirecte en meervoudige 
discriminatie te lijden hebben, hetgeen naar behoren dient te worden aangepakt;

8. vraagt om het vrijwilligerswerk van gepensioneerde en oudere vrouwen aan te moedigen 
door hun beroepskennis naar waarde te schatten;

9. onderkent de belangrijke functie van de zorgtaken die worden verricht door oudere vrouwen, 
wier potentieel veelal wordt onderschat en die ertoe kunnen bijdragen dat werk en
gezinsleven beter gecombineerd kunnen worden;

10. dringt erop aan dat meer vrouwen van alle leeftijdscategorieën deelnemen aan programma's 
voor een leven lang leren;

11. verzoekt het Europees Instituut voor gendergelijkheid de relaties tussen de generaties in kaart 
te brengen en te analyseren aan de hand van gender- en leeftijdsindicatoren;

12. vraagt om stimulansen voor jongeren en ouderen in te voeren die een bedrijf met 
medewerkers van verschillende generaties wensen op te richten;

13. vraagt de Commissie en de lidstaten de uitkeringsstelsels te herzien indien deze nog 
aanzienlijke verschillen tussen de pensioenen van mannen en vrouwen te zien blijven geven, 
en te overwegen of corrigerende factoren kunnen worden ingevoerd die rekening houden met 
onderbrekingen in de premiebetaling als gevolg van onzekere arbeidsverhoudingen en de 
verplichtingen van het moederschap;
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14. wijst erop dat thuishulpdiensten voor oudere mensen aanmoediging en organisatie kunnen 
gebruiken in de vorm van stimulansen voor zelfstandig werk en werk in coöperatief verband, 
in afspraak met de plaatselijke overheden en het verstrekken van daartoe bestemde 
waardebonnen aan gezinnen;

15. is van mening dat de digitale kloof – die in het bijzonder vrouwen, en met name oudere 
vrouwen, aangaat en tot sociaal isolement en uitsluiting uit het arbeidsleven leidt – onder 
meer kan worden overbrugd door scholen experimentele initiatieven voor IT-vaardigheden te 
laten organiseren.
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