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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 Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen,

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

B. overwegende dat de werkgelegenheid volgens de ambitieuze 
werkgelegenheidsdoelstelling van de EU2020-strategie met 25% moet toenemen terwijl 
de EU tegelijkertijd met een demografisch vraagstuk kampt,

C. overwegende dat vrouwen in tijden van demografische veranderingen een bijzonder 
belangrijke rol spelen aangezien ze als werknemer en als moeder gevraagd zijn, en dat 
deze dubbele belasting van moeders een behoorlijke aanpak vereist,

D. overwegende dat door de langere levensverwachting van vrouwen een toenemend 
percentage van de senioren vrouw is,

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. beklemtoont dat de ongelijke beloning van mannen en vrouwen (met thans een verschil 
van 17% in de EU27) aangepakt moet worden omdat dit uitmondt in een lager inkomen 
vanaf de geboorte van het eerste kind en uiteindelijk in lagere pensioenen en een hogere 
armoedequote onder oudere vrouwen;

3. benadrukt dat het combineren van werk en gezinsleven alleen mogelijk is als er goede en 
betaalbare dienstverlening voor gezinnen beschikbaar is;

4. beseft dat oudere vrouwen op de arbeidsmarkt vaak van meervoudige discriminatie te 
lijden hebben, hetgeen op de juiste wijze dient te worden aangepakt;

5. 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;

6. dringt erop aan dat meer vrouwen van alle leeftijdscategorieën deelnemen aan 
programma's voor levenslang leren;
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7. 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.


