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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat er meer inspanningen nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstelling van de verhoging van de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot 75% te kunnen bereiken, en overwegende dat de verwezenlijking van 
deze doelstelling tot het vrijkomen van een aanzienlijke hoeveelheid niet-aangeboord 
talent zou leiden, vooral op het vlak van wetenschap en technologie, en zou bijdragen tot 
economische efficiëntie en een grotere productiviteit;

1. roept de lidstaten er opnieuw toe op om de problematiek van gendergelijkheid in het 
Europees semester op te nemen door bij de uitvoering van de in het kader van de jaarlijkse 
groeianalyse verstrekte beleidsrichtsnoeren rekening te houden met de behoeften en de 
situatie van vrouwen; prijst de lidstaten die de genderdimensie een volwaardige plaats 
hebben gegeven in hun nationale hervormingsprogramma's, maar betreurt dat heel wat 
lidstaten dit onderwerp helemaal niet vermelden;

2. vraagt dat de Commissie in het kader van het toezicht op de vorderingen in verband met 
de EU 2020-doelstellingen ook gebruik maakt van gendergevoelige indicatoren en de 
EU 2020-doelstellingen en indicatoren zoveel mogelijk opsplitst volgens gender; 

3. brengt in herinnering dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU nog altijd een 
probleem vormt en dat deze kloof ook een negatieve impact heeft op de grootte van het 
pensioen dat vrouwen na hun loopbaan ontvangen; vraagt daarom dat de lidstaten in hun 
nationale hervormingsprogramma's kwalitatieve streefdoelen vastleggen met betrekking 
tot het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen; 

4. wijst erop dat de meeste deeltijdwerkers vrouwen zijn en dat vrouwen die niet bewust 
voor een deeltijdbaan hebben gekozen, hun economische onafhankelijkheid hierdoor 
beperkt zien, wat ernstige nadelige gevolgen heeft voor vrouwen in kwetsbare situaties 
zoals alleenstaande moeders; vraagt de Commissie en de lidstaten daarom zowel de 
kwantiteit als de kwaliteit van de tewerkstelling van vrouwen in het oog te houden, dat wil 
zeggen het aantal werkuren per week, het soort arbeidscontract en bijgevolg het vermogen 
van vrouwen om hun financiële onafhankelijkheid veilig te stellen; vraagt de lidstaten een 
sterke genderdimensie toe te voegen aan alle maatregelen en initiatieven ter bevordering 
van handel en zelfstandig ondernemerschap;

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten worden aangemoedigd om aan de slag te gaan in 
sectoren waar de tewerkstellingsmogelijkheden het grootst zijn, onder meer in de 
koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economie ('groene' banen) en de digitale 
economie, en dat ze hiertoe aangepaste opleiding moeten ontvangen; benadrukt dat banen 
in de gezondheidssector en de sociale sector ('witte' banen), waar veel vrouwen werkzaam 
zijn, meer erkenning moeten krijgen, zowel op het vlak van de soorten arbeidscontracten 
als voor wat de salarissen betreft;
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6. merkt op dat de toegang van vrouwen tot hooggekwalificeerder banen ook moet worden 
gestimuleerd om de productiviteitskloof tussen de EU en andere delen van de wereld te 
verkleinen en zo de competitiviteit van de EU op de internationale markt te vergroten.


