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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat gelijkekansenbeleid in aanzienlijke mate kan helpen om het hoofd te 
bieden aan de demografische ontwikkelingen, met name door de integratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen en het risico op armoede voor vrouwen en kinderen te 
beperken,

B. overwegende dat vrouwen langer leven dan mannen en dat het toenemende verschil in 
levensverwachting oudere vrouwen kwetsbaarder kan maken voor isolatie, afhankelijkheid 
en armoede,

C. overwegende dat de vergrijzing van de Europese bevolking voor de Europese Unie een van 
de grootste uitdagingen is op het gebied van volksgezondheid, door de toenemende kosten 
voor bepaalde chronische ziekten, waarvan sommige vooral vrouwen treffen, en 
overwegende dat nationale, regionale en lokale autoriteiten een cruciale rol moeten spelen 
bij het waarborgen van de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en de 
openbare gezondheidsdiensten,

1. verzoekt de bevoegde EU-, nationale, regionale en lokale autoriteiten in het kader van het 
cohesiebeleid en in het licht van de Europa 2020-strategie meer werk te maken van een 
analyse van de doelmatigheid van gendermainstreaming en maatregelen op het gebied van 
gendergelijkheid in het cohesiebeleid en van de strijd tegen discriminatie, met name in de 
nieuwe context van de demografische ontwikkeling, die gekenmerkt wordt door een 
toenemende vergrijzing van de bevolking en aanzienlijke migratiestromen, zowel vanuit 
derde landen naar de EU als binnen de EU van oost naar west en van het platteland naar 
stedelijke gebieden, waarbij de aandacht dient uit te gaan naar vrouwen die geconfronteerd 
worden met sociale uitsluiting;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat alle regionale en plaatselijke 
autoriteiten in de EU maatregelen op het gebied van gendermainstreaming opnemen in hun 
financieringsvoorstellen voor de volgende programmeringsperiode van het cohesiebeleid, 
met het doel de negatieve gevolgen van de demografische verandering te beperken;

3. onderstreept dat het zorgbeleid en het verstrekken van zorgdiensten nauw verband houden 
met het realiseren van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en benadrukt dat het gebrek 
aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorgdiensten in de meeste EU-
landen en het feit dat zorgwerk niet gelijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen negatieve 
gevolgen hebben voor de mogelijkheid van vrouwen om deel te nemen aan alle aspecten van 
het maatschappelijk, economisch, cultureel en politiek leven;

4. verzoekt de Commissie in de volgende programmeringsperiode van het cohesiebeleid 
specifieke programma's en projecten op te nemen om in samenwerking met de regionale 
autoriteiten de actieve participatie van vrouwen in het mkb te bevorderen - wat een 
rechtstreekse positieve impact kan hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen en kan 
voorkomen dat jongere generaties van plattelandsgebieden naar stedelijke gebieden of naar 
het buitenland trekken ("brain drain"), ten einde de bevolkingsafname tegen te gaan;

5. verzoekt de bevoegde EU-, nationale, regionale en lokale autoriteiten, in het kader van hun 
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respectieve bevoegdheden voor de nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid,  
om financiële steunmaatregelen te nemen voor moederschap en kinderopvang, via 
waardebonnen, bonussen en cheques, en adequate toegang tot kinderverzorging, gezinshulp 
en gezinstoelagen te bevorderen, en zodanige maatregelen te treffen dat werk en gezin beter 
gecombineerd kunnen worden, door de instelling van flexibele werktijden voor ouders (op 
basis van vrije keuze) en voldoende betaalbare en hoogwaardige opvang voor kinderen, 
ouderen en andere hulpbehoevende personen zodat ouders, met name moeders, hun 
professionele en familiale taken beter kunnen combineren; onderstreept dat bepaalde landen 
die op dit gebied passende maatregelen hebben genomen door de mensen een vrije keus te 
bieden tussen werkelijk gelijkwaardige alternatieven, ten einde zowel de arbeidsparticipatie 
van mannen en vrouwen als het geboortecijfer te verhogen;

6. pleit er in dit verband voor dat telewerk waar mogelijk moet worden bevorderd, in het kader 
van ambitieuze wetgeving die de belangen van werknemers en bedrijfsleven op elkaar 
afstemt;

7. meent dat in het licht van de veranderende demografie in Europa en met het oog op een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven in het kader van het nieuwe cohesiebeleid na 2013 meer 
financiële steun moet worden verleend aan voorschoolse kinderopvang;

8. benadrukt het toenemende en cruciale belang van de Europese lokale en regionale 
autoriteiten voor de bevordering van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen om de 
demografische uitdaging het hoofd te bieden, en moedigt hen aan dit beleid te integreren in 
hun gedecentraliseerde samenwerkingsprojecten, zodat vrouwen (met name de meest 
kwetsbare vrouwen, nl. migrantenvrouwen, vrouwen die behoren tot minderheden, 
gehandicapte vrouwen, vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van gendergeweld, 
werkloze vrouwen ouder dan 45 jaar, enz.) toegang krijgen tot nieuwe 
informatietechnologieën en tot microfinanciering voor commerciële activiteiten;

9. verzoekt Eurostat in de regionale menselijke ontwikkelingsindex (HDI) het onzichtbare, niet-
betaalde werk als factor op te nemen, uitgesplitst per geslacht, rekening houdend met de 
drievoudige rol die vrouwen vaak vervullen als moeder, dochter en grootmoeder, als een 
aanvullend element in de bestaande, zij het nog onvolledige regionale sociale infrastructuur, 
naar aanleiding van de OESO-studie "Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work 
Around the World’1;

10. wijst op de uitgesproken ongelijke verdeling van de huishoudelijke en gezinstaken tussen 
vrouwen en mannen, wat vooral vrouwen doet kiezen voor flexibele arbeidsformules of zelfs 
het opgeven van hun baan, wat niet zonder gevolgen blijft voor de loopbaanontwikkeling van 
vrouwen, voor de blijvende loonkloof tussen mannen en vrouwen, en voor het opbouwen van 
pensioenrechten;

11. verzoekt Eurostat indicatoren te ontwikkelen en te bestuderen om de participatie van 
vrouwen en mannen bij vrijwilligersactiviteiten te meten en op te waarderen, om aldus de 
bijdrage van vrouwen en mannen aan de sociale cohesie per regio en aan de verbetering van 
de levenskwaliteit, met name van de armen, zichtbaar te maken;

12. wenst dat de participatie van vrouwen in onbetaalde activiteiten in aanmerking wordt 
genomen als arbeidservaring, wordt erkend en geen nadelige invloed heeft wat betreft hun 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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rechten op ziektekostenverzekering en ouderdomspensioen;

13. verzoekt de Commissie specifieke initiatieven voor te stellen in het kader van het Europees 
Jaar van actieve ouderen en solidariteit tussen de generaties, die gewijd zijn aan de 
activiteiten van vrouwen op latere leeftijd om hun engagement voor de sociale en territoriale 
cohesie op te waarderen; onderstreept dat het beginsel van solidariteit tussen de generaties 
een van de sleutelbeginselen is van het Europees sociaal model en derhalve ook van de 
economische, sociale en territoriale cohesie; dringt aan op maatregelen om soepele 
pensioenregelingen en deeltijdpensioen te promoten om ouderen aan te moedigen langer op 
de arbeidsmarkt actief te blijven; vraagt met het oog op de instandhouding van dit beginsel 
om een actieve aanpak van de overheden op de verschillende niveaus teneinde kwalitatief 
hoogwaardige sociale diensten van algemeen belang te waarborgen;

14. verzoekt de lidstaten de toereikendheid van de pensioenen te verbeteren door 
genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden, met name door de genderkloof ten 
aanzien van loopbaan en beloning weg te werken en door in pensioenregelingen rekening te 
houden met mantelzorgperiodes;

15. verzoekt de lidstaten en regionale autoriteiten steunmaatregelen te bevorderen die ten goede 
komen aan gezinnen die de zorg voor hulpbehoevende ouderen op zich nemen;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten intergenerationele opleidings- en onderwijsvormen te 
promoten, door bijvoorbeeld jonge mensen, scholen en verenigingen te betrekken bij ITC-
opleidingsprojecten voor ouderen, of door de vaardigheden van ouderen te ontwikkelen in 
buitenschoolse projecten;

17. verzoekt de lidstaten en de regionale autoriteiten om de betrokkenheid van ouderen in 
formele en informele opleidingsactiviteiten en vrijwilligerswerk, en hun actieve deelname 
aan het gemeenschapsleven te bevorderen en te steunen;

18. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan de gevolgen van de 
demografische verandering voor de volksgezondheid en passende maatregelen te nemen om 
het hoofd te bieden aan de stijgende ziektekosten voor mannen en vrouwen, met name door
ervoor te zorgen dat kankerscreening voor mannen en vrouwen in regio's waar de 
volkgezondheidszorg onvoldoende toegankelijk is, gefinancierd kan worden in het kader van 
de verschillende instrumenten van het cohesiebeleid.
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