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SUGGESTIES

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

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU geconfronteerd wordt met een demografische 
crisis die in 2040 zal uitlopen op een tekort van 24 miljoen arbeidskrachten, waardoor het 
voor de economie noodzakelijk is om meer vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van mannen 
het tekort aan arbeidskrachten tot 3 miljoen zou terugdringen; 

2. is van mening dat gendergelijkheid noodzakelijk is om het streefdoel van de Europa 2020-
strategie, namelijk een arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken en essentieel is voor het 
behoud van duurzame pensioenstelsels; 

3. benadrukt dat de kloof tussen het opleidingsniveau van vrouwen en hun participatie en 
positie op de arbeidsmarkt moet worden gedicht om economische groei en 
concurrentievermogen in de EU te bewerkstelligen;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van gezinslasten aan de basis ligt van de ongelijke 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie van werk en 
huishouden een cruciale voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat we dat moeten 
bevorderen door in zorginfrastructuur te investeren en door mannen aan te sporen om te 
helpen in het huishouden door middel van wetgeving op het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden; 

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande moeders, en dat het armoedepeil tegen 2020 
met 20 miljoen kan worden verlaagd met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor armoedebestrijding; 

6. benadrukt de behoefte aan transparantie en een evenwichtiger man-vrouwverhouding in 
de rekrutering voor functies waar besluiten worden genomen; 

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat de sociale zekerheid voor vrouwen en het bbp 
van de EU negatief beïnvloedt; roept op tot het scheppen van prikkels voor werkgevers en 
werknemers om van de informele naar de formele economie over te gaan. 


