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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 EU momenteel met de zwaarste economische en financiële crisis 
wordt geconfronteerd sinds de grote depressie van 1930;

B. overwegende dat de gevolgen van de economische crisis bijzonder ernstig zijn voor 
vrouwen, die zowel direct als indirect onder de crisis te lijden hebben, met name gelet op 
het verschil in participatiegraad tussen mannen en vrouwen;

C. overwegende dat de nog steeds bestaande ondervertegenwoordiging van vrouwen op alle 
niveaus van de besluitvorming en op het gebied van de sociale dialoog onlosmakelijk is 
verbonden met hun ondervertegenwoordiging in regeringen, vakbonden en 
werkgeversorganisaties, waarbij deze laatste systematisch het minst geneigd zijn om zich 
door vrouwen te laten vertegenwoordigen; voorts overwegende dat deze 
ondervertegenwoordiging afbreuk kan doen aan een coherent beleid inzake 
gendervraagstukken;

1. wijst erop dat sociaal driehoeksoverleg en collectieve onderhandelingen een belangrijke 
rol kunnen spelen bij het bevorderen van gendergelijkheid; onderstreept het belang 
van collectieve onderhandelingen tussen leiding en werknemers om een beter evenwicht 
tussen werk en privéleven tot stand te brengen en de loonkloof en het glazen plafond aan 
te pakken;

2. wijst erop dat de vertegenwoordiging op verschillende niveaus (lokaal, sectoraal, 
sectoroverschrijdend, nationaal, transnationaal en internationaal) niet goed in kaart is 
gebracht; onderstreept dat gegevens over de vertegenwoordiging van vrouwen wat betreft 
leeftijd, seksualiteit, bekwaamheden, sociale en etnische afkomst, staatsburgerschap en ras 
nagenoeg onbestaand zijn; onderstreept het belang van uitgesplitste gegevens;

3. dringt er bij de lidstaten op aan te garanderen dat vrouwen hun rechten in alle geledingen 
van de maatschappij zonder discriminatie kunnen uitoefenen; onderstreept het recht van 
vrouwen om deel te nemen aan het politieke leven en aan het vaststellen en uitvoeren van 
belangrijke beleidsbeslissingen, inzonderheid door het bekleden van een openbaar ambt of 
een verkozen functie in vakverenigingen en belangenvertegenwoordigings-organisaties;

4. betreurt het dat de specifieke behoeften van vrouwen in de diverse stadia van collectieve 
onderhandelingen over het hoofd worden gezien, hoewel vrouwen meestal de kostwinner 
zijn in eenoudergezinnen die zwaar door de crisis worden getroffen; onderstreept dat er 
zonder een ommezwaai in de onderhandelingscultuur (wie onderhandelt en hoe, waaruit 
de leiderschapsstijl blijkt) ook weinig zal veranderen aan de resultaten van de 
onderhandelingen; onderstreept dat strijdpunten als diversiteit, gelijke behandeling, 
inclusieve vertegenwoordiging en democratisering van het leiderschap binnen de 
instellingen op de agenda van collectieve onderhandelingen en sociale dialoog moeten 
worden geplaatst;



PE508.172v02-00 4/6 AD\937776NL.doc

NL

5. wijst erop dat collectieve onderhandelingen een waardevolle aanvulling op het 
wetgevings- en besluitvormingsproces vormen met het oog op de bevordering van 
gendergelijkheid en een essentieel instrument zijn om de genderproblematiek in het 
werkgelegenheidsbeleid te integreren;

6. onderstreept dat vrouwen moet worden gevraagd hun mening te geven, die meestal ook 
relevant is voor de belangen van kinderen en ouderen onder hun hoede, en dat zij 
vertegenwoordigd moeten zijn in onderhandelingsteams; wenst tevens dat collectieve 
overeenkomsten aan een gendereffectbeoordeling worden onderworpen;

7. onderstreept dat de vertegenwoordiging en de participatiegraad van vrouwen in structuren 
voor sociale dialoog en collectieve onderhandelingen moeten worden verhoogd en dat de 
genderdimensie een plaats moet krijgen in alle relevante fora;

8. verzoekt de vakbonden om vrouwen nadrukkelijk te ondersteunen en op te leiden voor een 
rol in de onderhandelingsteams, waaronder ook in de Europese Ondernemingsraad;

9. onderstreept dat vakbonden werknemers ervan bewust moeten maken dat zij er baat bij 
hebben zich te verenigen en specifieke campagnes moeten opzetten om vrouwen tot 
participatie aan te moedigen;

10. verzoekt de vakbonden ervoor te zorgen dat de organisatie van vakbondsactiviteiten 
(vergaderingen, reizen, evenementen) het zowel voor mannen als vrouwen mogelijk 
maakt werk en privéleven te combineren;

11. verzoekt de vakbonden om de gevoeligheid voor genderkwesties onder hun leden en 
onder de werkgevers te bevorderen en te vergroten;

12. verzoekt de lidstaten een gelijke vertegenwoordiging en participatiegraad van vrouwen en 
mannen in instellingen voor sociale dialoog te verzekeren, waardoor de aandacht voor 
genderkwesties zal toenemen;

13. verzoekt de EU en de lidstaten om de gevoeligheid voor genderkwesties onder de sociale 
partners te bevorderen;

14. wijst erop dat het van belang is de agenda voor de onderhandelingen over 
gendergelijkheid nader uit te werken en een duidelijke strategie inzake genderkwesties te 
ontwikkelen;

15. onderstreept dat gendergelijkheidsvraagstukken, zoals de loonverschillen tussen mannen 
en vrouwen, de segregatie op de arbeidsmarkt op grond van geslacht, het combineren van 
werk en gezinstaken, de bevordering van de loopbaanontwikkeling en de bestrijding van 
geweld en seksuele intimidatie op het werk, een plaats moeten krijgen op de agenda voor 
de sociale dialoog, zodat de belangen van zowel vrouwen als mannen in aanmerking 
worden genomen;

16. verzoekt de vakbonden om het genderperspectief op de agenda voor collectieve 
onderhandelingen te plaatsen;
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17. dringt er bij de lidstaten op aan om uitvoering te geven aan de kaderstrategie inzake de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (2005);

18. verzoekt de lidstaten met name aandacht te besteden aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, die doorgaans grotere moeilijkheden ondervinden om gelijke kansen te 
bevorderen en de kosten van afwezigheden voor zwangerschaps- of ouderschapsverlof te 
absorberen;

19. dringt er bij de lidstaten op aan het recht op gelijke arbeidskansen te garanderen ten 
aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsopleiding en promotiekansen, alsook 
van het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk;

20. verzoekt de lidstaten een jaarlijkse gendergelijkheidsprijs toe te kennen aan 
ondernemingen die door hun methoden inzake personeelsorganisatie en -beheer 
gendergelijkheid op de werkplek bevorderen;

21. verzoekt de lidstaten om moeder- en vaderschap daadwerkelijk als een bijzondere sociale 
taak te erkennen, en de in de wetgeving verankerde verlofrechten te garanderen;

22. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de genderproblematiek wordt geïntegreerd in 
wetgevingsmaatregelen ter bevordering van de sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen.
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