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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 Europa 2020-strategie ervan uitgaat dat de arbeidsparticipatiegraad 
bij mannen en vrouwen tot 75% verhoogd wordt; overwegende dat de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen thans bij 58,2 % ligt,

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten besteden aan doelmatige handhaving van de 
antidiscriminatiewetgeving en voorzieningen voor gezinnen, tewerkstelling van vrouwen 
in traditionele "mannenberoepen" via vrijwillige regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor toegankelijkheid en verantwoording moeten zorgen; 
benadrukt het belang van toezicht op de arbeidsmarkt- en vaardigheidsvereisten; 

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na zwangerschaps- of moederschapsverlof weer een baan te 
vinden, (her)scholingsvoorzieningen beschikbaar zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort dienstverband; benadrukt voorts dat vrouwen in alle fasen 
van hun beroepscarrière actief aan levenslang leren moeten kunnen meedoen en dat 
technische studies voor meisjes aantrekkelijker moeten worden gemaakt om onderwijs en 
scholing af te stemmen op de vraag op de arbeidsmarkt; 

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele hervorming van hun arbeidsmarkt instrumenten in 
te voeren om de horizontale en verticale beroepssegregatie bij vrouwen te doorbreken via 
effectieve maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen en uitwisseling van beproefde 
methoden en ijkpunten tussen de lidstaten; 

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij inzet op de arbeidsparticipatie onder vrouwen en 
deze stimuleert door bevordering van diversiteitsmanagement, een aanmoedigingsbeleid 
voor werkende vrouwen en bevordering van nieuwe arbeidsplaatsen die met het 
gezinsleven te combineren zijn, zoals flexibele werkvormen; 

5. wijst erop dat mogelijkheden voor verhoging van de arbeidsparticipatie bij vrouwen niet 
alleen te vinden zijn in de hulpverlening en de zorg maar ook in de zakelijke 
dienstverlening, zoals het verzekeringswezen en de consultancy, en in de milieusector en 
bij de duurzame banen;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten het bedrijfsleven aan te sporen alles in het werk te 
stellen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten teneinde de 
arbeidsparticipatie bij vrouwen te verhogen.


