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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 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 een 
voorwaarde is voor duurzame groei, waarbij het arbeidspotentieel ten volle wordt 
benut en het concurrentievermogen versterkt,

1. acht het van groot belang dat bij de overgang naar een nieuwe 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; 
dringt aan op een arbeidsmarktbeleid dat zich richt op de genderdimensie, en dat 
geflankeerd wordt door programma's om vrouwen te werven voor niet-traditionele 
banen;

2. 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;

3. 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 koolstofarme bedrijfstakken 
van de economie;

4. benadrukt dat er in het kader van technische opleidingen en stages meer rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van vrouwen, ook door middel van werktijden en 
locaties die in overeenstemming zijn met hun gezinstaken en opleidingen die zijn 
aangepast aan hun competentieniveau; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan te 
zorgen voor flexibele mogelijkheden voor kinderopvang van hoge kwaliteit;

5. 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;
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6. wijst erop dat de participatie van vrouwen in vakbonden in niet-traditionele sectoren 
moet worden vergoot, daar het van cruciaal belang is de belangen van vrouwen te 
beschermen om ervoor te zorgen dat banen in de nieuwe economie sociaal duurzaam 
zijn;


