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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: 

A. overwegende dat de structurele belemmeringen voor de economische empowerment van 

vrouwen voortkomen uit meervoudige en elkaar kruisende vormen van ongelijkheid, 

stereotypen en discriminatie in de openbare en privésfeer;  

B.  overwegende dat een grotere economische empowerment van vrouwen en grotere 

gendergelijkheid in economisch opzicht kansen bieden die een aanzienlijke positieve 

invloed zullen hebben op het bbp van de EU, met een verwachte stijging per capita van 

6,1 tot 9,6 % tegen 20501 en overwegende dat de groei in de lidstaten met 15 tot 45 % zal 

stijgen indien de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen tot het verleden zou 

behoren2; overwegende dat de totale jaarlijkse kosten van de lagere arbeidsparticipatie van 

vrouwen, rekening houdend met inkomstenderving, misgelopen 

socialezekerheidsbijdragen en bijkomende kosten voor de overheidsfinanciën, in 2013 

opliepen tot 370 miljard EUR, ofwel 2,8 % van het bbp van de EU3, terwijl een grotere 

gendergelijkheid bovendien zou leiden tot 10,5 miljoen bijkomende banen4; 

C. overwegende dat economische participatie en empowerment van vrouwen van 

fundamenteel belang zijn om vrouwen in staat te stellen hun leven in eigen handen te 

nemen en invloed uit te oefenen in de samenleving en dat vrouwen hierdoor een betere 

toegang krijgen tot economische middelen en kansen, zoals werkgelegenheid, financiële 

diensten, eigendom en andere activa, en tot de ontwikkeling van vaardigheden; 

overwegende dat het van cruciaal belang is te waarborgen dat vrouwen en mannen over 

dezelfde rechten en kansen beschikken om deel te nemen aan het economische leven en de 

arbeidsmarkt, hetgeen niet alleen essentieel maar ook nuttig is voor economische groei in 

de EU en positieve effecten zal hebben op het bbp, inclusiviteit, het concurrentievermogen 

van ondernemingen en uitdagingen die gepaard gaan met een vergrijzing van de 

bevolking; 

D. overwegende dat in de EU 2020-strategie het streefdoel is opgenomen om tegen 2020 in 

de EU 75 % van de mannen en vrouwen aan het werk te krijgen en om met name de 

arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen te dichten; overwegende dat er 

gecoördineerde inspanningen nodig zullen zijn om de arbeidsmarktparticipatie van 

vrouwen te bevorderen; 

E. overwegende dat het moederschap niet mag worden gezien als een obstakel dat de 

                                                 
1 Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE); Economic benefits of gender equality in the EU (De economische voordelen 

van gendergelijkheid in de EU), 2017, blz. 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en 
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-

solutions 
4 Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE); Economic benefits of gender equality in the EU (De economische 

voordelen van gendergelijkheid in de EU), 2017, blz. 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
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professionele ontwikkeling van vrouwen en dus ook hun emancipatie in de weg staat; 

F. overwegende dat mannen en vrouwen gelijke rechten en plichten hebben met betrekking 

tot het ouderschap (met uitzondering van herstel na de bevalling), aangezien de lasten van 

het opvoeden van kinderen moeten worden gedeeld en niet alleen op de schouders van de 

moeder mogen terechtkomen; 

G. overwegende dat mannen in huishoudens waar het kleinste kind jonger dan zeven jaar is 

41 uur per week besteden aan betaald werk en 15 uur aan onbetaald werk, en dat vrouwen 

in dit geval 32 uur aan betaald werk en maar liefst 39 uur aan onbetaald werk besteden; 

H. overwegende dat het evenwicht tussen werk en gezinsleven van essentieel belang is om de 

professionele loopbaan van vrouwen een impuls te geven en dat hiervoor openbare en 

particuliere structuren voor kinderopvang nodig zijn; 

I. overwegende dat bijna 60 % van de afgestudeerden in de EU weliswaar van het 

vrouwelijke geslacht is, maar dat vrouwen vanwege hardnekkige belemmerende factoren 

nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de wetenschap, wiskunde, IT, engineering en 

aanverwante loopbanen; wijst erop dat ongelijkheid op het vlak van beroepen hierdoor 

nieuwe vormen aanneemt en dat de kans bij jonge vrouwen om economisch inactief te 

worden ondanks de investeringen in onderwijs nog steeds tweemaal zo hoog is als bij 

jonge mannen; overwegende dat banen op het gebied van ICT en computerwetenschappen 

naar verwachting een grote rol zullen spelen op de korte termijn, zowel wat vacatures als 

looninkomen betreft, en dat het van het allergrootste belang is meer vrouwen naar deze 

studies te lokken; 

J. overwegende dat prognoses aangeven dat het bbp van de EU met 27 % kan groeien indien 

het productiviteitsniveau van vrouwen zou stijgen tot het productiviteitsniveau van 

mannen; 

K. overwegende dat bedrijven met meer vrouwen in hun bestuur volgens studies van de 

OESO winstgevender zijn dan bedrijven die alleen mannen in hun bestuur hebben, ook al 

maakten vrouwen in 2014 slechts 20,2 % uit van de bestuursleden van de grootste 

beursgenoteerde ondernemingen in EU-landen; 

1. is van mening dat de economische empowerment van vrouwen van cruciaal belang is om 

armoede terug te dringen en economische ontwikkeling te bevorderen; wenst echter te 

benadrukken dat het bereiken van economische onafhankelijkheid slechts een eerste stap 

vormt in de economische empowerment van vrouwen, en dat er ook gelijkheid op het 

politieke, sociale en culturele toneel nodig is om de positie van vrouwen in de particuliere 

en openbare sector te verbeteren; is van mening dat de toepassing door de lidstaten van het 

beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of 

gelijkwaardige arbeid een noodzakelijke stap vormt voor de economische empowerment 

van vrouwen en de consolidering van hun grondrechten; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dit beginsel als omschreven in artikel 157 VWEU te waarborgen en de strijd aan 

te gaan met directe en indirecte discriminatie op de arbeidsmarkt, zodat de economische 

empowerment van vrouwen werkelijkheid wordt; 

2. verzoekt de lidstaten de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep en 

Richtlijn 2010/41/EU betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling 
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van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen volledig ten uitvoer te leggen; verzoekt de 

Commissie toe te zien op een betere toepassing van deze richtlijnen en ondernemingen 

ertoe aan te zetten plannen inzake gendergelijkheid ten uitvoer te leggen; 

3. verzoekt de lidstaten de rechten van vrouwen te beschermen en te ijveren voor 

gendergelijkheid en maatschappelijk welzijn, door de strijd aan te gaan met loon- en 

pensioenkloven, door inbreuken op antidiscriminatiewetgeving op de arbeidsmarkt aan te 

pakken en uit te bannen, en door precaire, onwenselijke en onzekere vormen van arbeid en 

werkgelegenheid tegen te gaan – waarbij precaire arbeid betrekking heeft op banen die 

niet stroken met EU-, internationale en nationale normen en wetten, en/of die 

onvoldoende inkomen genereren voor een waardig leven of een adequate sociale 

bescherming, zoals onderbroken arbeid, de meeste tijdelijke contracten, nulurencontracten 

of onvrijwillig deeltijdwerk – alsook door voorwaarden te scheppen om het recht om van 

deeltijdwerk op vrijwillige basis terug over te schakelen naar een voltijdse baan te 

garanderen; 

4. betreurt dat er nog steeds sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen, hetgeen 

een inbreuk vormt op het fundamentele beginsel van gelijke beloning van mannelijke en 

vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid als verankerd in artikel 157 van het VWEU 

en met name vrouwen treft die kinderen krijgen en opvoeden; verzoekt de EU en de 

lidstaten om in samenwerking met de sociale partners en organisaties op het gebied van 

gendergelijkheid beleidsmaatregelen uit te werken en toe te passen om de loonkloof te 

dichten; verzoekt de lidstaten om in aanvulling op deze inspanningen op regelmatige basis 

de lonen in kaart te brengen; 

5. benadrukt dat het alleen mogelijk is de genderpensioenkloof te voorkomen en te dichten 

en de armoede onder oudere vrouwen terug te dringen indien er voorwaarden worden 

gecreëerd waarin vrouwen gelijke pensioenbijdragen kunnen afdragen door een betere 

integratie op de arbeidsmarkt, en indien gelijke kansen wat betreft beloning, 

loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om voltijds te werken, worden gewaarborgd; 

6. benadrukt dat er iets moet worden gedaan aan de oorzaken en gevolgen van de 

genderpensioenkloof, aangezien deze kloof een obstakel vormt voor de economische 

onafhankelijkheid van vrouwen op hun oude dag, wanneer ze meer risico op armoede 

lopen dan mannen; benadrukt het belang van belasting- en uitkeringsstelsels in de 

lidstaten die geen maatregelen bevatten die het voor tweede verdieners onaantrekkelijk 

maken te werken of meer te gaan werken, aangezien vrouwen vaak tweede verdieners 

zijn; verzoekt de lidstaten op gezinnen gebaseerde modellen te vervangen door individuele 

belastingheffing en socialezekerheidsrechten, teneinde te waarborgen dat vrouwen over 

individuele rechten beschikken en te verhinderen dat ze afhankelijk zijn van hun partners 

of de staat; 

7. benadrukt dat flexibele vormen van werk het voor vrouwen gemakkelijker maken hun 

werk en gezinsleven in evenwicht te brengen en positief kunnen bijdragen aan de 

integratie van achtergestelde groepen vrouwen op de arbeidsmarkt; 

8. verzoekt de lidstaten de algemene arbeidsvoorwaarden te verbeteren, onder meer door 

werktijden op gezinsvriendelijke wijze te organiseren, in overleg met werknemers; 

9. dringt er bij de lidstaten op aan voldoende vaderschapsverlof met passende beloning te 
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garanderen, zodat vrouwen en mannen evenveel kansen krijgen in de ontwikkeling van 

hun loopbaan; 

10. benadrukt dat de horizontale en verticale gendersegregatie van de arbeidsmarkt moet 

worden weggewerkt door de directe en indirecte oorzaken aan te pakken, door iets te doen 

aan discriminerende sociale gedragingen en stereotypen, door variatie aan te brengen in de 

loopbaankeuzes voor vrouwen en mannen, door te ijveren voor de gelijke participatie van 

vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, in kwaliteitsvol onderwijs, formele en niet-

formele opleiding en een leven lang leren, en door te pleiten voor gedeelde 

verantwoordelijkheid wat zorgtaken betreft; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

maatregelen te treffen om genderstereotypen en segregatie op de arbeidsmarkt, in 

onderwijs en opleiding, alsook wat betreft huishoudelijk werk en zorgtaken, tegen te gaan 

om het inkomen en de sociaal-economische omstandigheden van vrouwen in de toekomst 

te verbeteren; 

11. herinnert eraan dat duurzame openbare en particuliere financiering voor onderwijs de 

basis vormt voor een inclusieve, sociaal rechtvaardige en democratische samenleving en 

dat deze prioriteit tot uiting moet komen in de begrotingen; wijst erop dat onderwijs voor 

meisjes en jonge vrouwen een bijzondere rol speelt voor hun toekomstige 

werkgelegenheidsvooruitzichten en hun economische empowerment; verzoekt de lidstaten 

in dit verband om hun beleid inzake onderwijs en opleiding van goede kwaliteit te 

versterken en hier meer in te investeren, om sectoren en functies aan te prijzen waar 

vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, zoals wetenschappen, technologie, engineering en 

wiskunde (STEM), alsook om ervoor te zorgen dat het aantal vrouwen in dergelijke 

kwaliteitsvolle banen stijgt; benadrukt hoe belangrijk beroepsonderwijs en -opleiding is 

voor het diversifiëren van loopbaankeuzes, door vrouwen en mannen in contact te brengen 

met niet-traditionele loopbaanmogelijkheden; wijst er nogmaals op hoe belangrijk het is 

dat in onderwijsstelsels de nadruk wordt gelegd op het beginsel van gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen en het beginsel van het gelijk recht op deelname aan het economisch 

leven;  

12. merkt op dat de snelle verspreiding van digitale technologie verregaande gevolgen heeft 

voor de arbeidsmarkt doordat waardeketens, voorwaarden en de aard van werk 

veranderen; stelt vast dat de mogelijkheden die de digitalisering met zich meebrengt een 

doeltreffend middel kunnen zijn om vrouwen verder te integreren op de arbeidsmarkt en 

om professionele en huishoudelijke taken beter met elkaar te verzoenen voor zowel 

vrouwen als mannen; wijst er voorts op dat er door de digitalisering een stijgende vraag 

ontstaat naar vaardigheden om de huidige digitale kloof tussen mannen en vrouwen aan te 

pakken; beklemtoont dat moet worden ingespeeld op de vraag naar nieuwe vaardigheden, 

met name op ICT-gebied, door middel van opleiding, alsook via aanvullend onderwijs en 

een leven lang leren, met het oog op de bevordering van digitale geletterdheid en op het 

aanpakken van de bestaande genderkloof, zodat het aantal hoogopgeleide kandidaten 

groter wordt; verzoekt de lidstaten en de Commissie daarom de inspanningen op te voeren 

om de integratie van vrouwen en meisjes in de ICT-wereld te stimuleren en digitale 

vaardigheden en e-geletterdheid te bevorderen in deze doelgroep, die nog steeds 

ondervertegenwoordigd is in deze sector, hetgeen mogelijk kan bijdragen aan hun 

economische empowerment en onafhankelijkheid, waardoor de totale loonkloof tussen 

mannen en vrouwen weer wat kleiner wordt; 
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13. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten initiatieven op het gebied van 

vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en te steunen, aangezien vrouwen hierdoor de 

kennis kunnen verwerven die zij nodig hebben om op basis van hun innovatieve ideeën 

een eigen bedrijf (mede) op te richten; merkt op dat het in dit opzicht cruciaal is om 

informatie te verstrekken over toegang tot opleiding, om vrouwelijke ondernemers te 

helpen toegang te krijgen tot alternatieve financieringsbronnen, mogelijkheden tot zakelijk 

netwerken en advies in de eerste fases over de opstart, het beheer en de groei van hun 

bedrijf; 

14. verzoekt de lidstaten een specifiek en actief werkgelegenheids- en opleidingsbeleid te 

voeren om vrouwen die hun loopbaan hebben onderbroken om voor een persoon ten laste 

te zorgen te steunen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt; 

15. benadrukt dat moet worden gewaarborgd dat de structuur- en investeringsfondsen worden 

gebruikt om onderwijs en opleiding te verbeteren met het oog op een betere toegang tot de 

arbeidsmarkt en de bestrijding van werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting van 

vrouwen; benadrukt dat het percentage van 20 % van het ESF dat is toegewezen aan 

maatregelen voor sociale inclusie en projecten inzake sociale innovatie actiever kan 

worden ingezet ter ondersteuning van initiatieven zoals kleine lokale projecten voor het 

versterken van de positie van vrouwen die te kampen hebben met armoede en sociale 

uitsluiting; 

16. verzoekt de lidstaten wetgevende en niet-wetgevende maatregelen te nemen om de 

economische en sociale rechten van werknemers in de zogenaamde vervrouwelijkte 

sectoren te waarborgen; wijst erop hoe belangrijk het is de oververtegenwoordiging van 

vrouwen in onzekere banen te voorkomen en herhaalt dat het onzeker karakter van 

sectoren als die van huishoudelijk werk en zorgverlening moet worden bestreden; is zich 

ervan bewust dat het werk in de grotendeels vervrouwelijkte sector van huishoudelijk 

werk en huishoudelijke dienstverlening vaak plaatsvindt in de vorm van zwartwerk; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten om de formele sector van huishoudelijke 

dienstverlening te bevorderen en verder te ontwikkelen, onder meer via het Europees 

platform tegen zwartwerk, om huishoudelijke diensten, arbeidsrelaties tussen gezinsleden 

en thuiszorg te erkennen als een waardevolle economische sector met een potentieel voor 

het scheppen van banen die beter moet worden gereguleerd in de lidstaten, zodat er voor 

huishoudelijk personeel zekere banen worden gecreëerd, gezinnen in staat worden gesteld 

hun rol als werkgevers te vervullen en er mogelijkheden ontstaan voor werkende gezinnen 

om hun professionele en privéleven met elkaar te verzoenen; 

17. wijst op het belang van de sector van zorgverlening en huishoudelijk werk en op het 

banenscheppend potentieel ervan, en benadrukt dat er kwaliteitsvolle werkgelegenheid 

moet worden gecreëerd die uitzicht biedt op fatsoenlijke banen in de zorgeconomie, zowel 

in de openbare als in de particuliere sector; benadrukt hoe belangrijk het is de sociale 

bescherming in deze sectoren – waarin vooral vrouwen aan de slag zijn, bijvoorbeeld als 

persoonlijke zorgverlener, schoonmaker of assistent, cateringpersoneel en vrije beroepen 

in de gezondheidszorg – uit te breiden en er te zorgen voor hogere lonen; 

18. benadrukt ook dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de specifieke behoeften en 

complexe problemen van een aantal kwetsbare groepen die te maken krijgen met bepaalde 

barrières die toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken, zoals jonge vrouwen, vrouwen in 
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plattelandsgebieden, vrouwen met een handicap en vrouwelijke vluchtelingen en 

migranten; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat zij snel en gemakkelijk toegang 

krijgen tot kwaliteitsvolle opleidingen, met inbegrip van stages, met het oog op een 

volledige integratie in onze samenlevingen en op de arbeidsmarkt, rekening houdend met 

de informele en formele vaardigheden en competenties, talenten en knowhow waarover de 

vluchtelingen reeds beschikken; roept de lidstaten ertoe op maatregelen in te voeren ter 

voorkoming van intersectionele discriminatie, een fenomeen dat vooral vrouwen in 

kwetsbare situaties treft; benadrukt hoe belangrijk het is dat Richtlijn 2000/78/EG inzake 

gelijke behandeling in arbeid en beroep en Richtlijn 2000/43/EG inzake gelijke 

behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, op correcte wijze ten 

uitvoer worden gelegd; 

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie de praktische toepassing van de reeds bestaande 

wetgeving en werkplekmaatregelen af te dwingen en te verbeteren en deze in voorkomend 

geval aan te passen om vrouwen te beschermen tegen directe en indirecte discriminatie, 

vooral bij het selecteren, aanwerven, in dienst houden, specifiek opleiden en bevorderen 

van vrouwen in banen in zowel de openbare als de particuliere sector, en om vrouwen 

gelijke kansen te bieden op het vlak van loon en loopbaanontwikkeling; 

20. wijst op het belang van het beginsel van genderneutraliteit in systemen voor het evalueren 

en indelen van banen in zowel de openbare als de particuliere sector; is verheugd over de 

inspanningen van de lidstaten om beleid te bevorderen ter voorkoming van discriminatie 

bij de aanwerving en spoort hen aan het gebruik van een curriculum vitae waarop gender 

niet staat aangegeven te bevorderen, zodat ondernemingen en overheden niet vervallen in 

gendervooroordelen bij het aanwerven van personeel; verzoekt de Commissie te 

overwegen een geanonimiseerd Europass-CV te ontwikkelen; stelt voor dat de lidstaten 

programma's uitwerken om sociale en genderspecifieke stereotypen te bestrijden, met 

name onder jongeren, als een manier om te voorkomen dat er een rangorde van banen 

ontstaat aan de hand van het beroep, waardoor vrouwen vaak slechts beperkt toegang 

krijgen tot de best betaalde functies en banen; 

21. vraagt de lidstaten om proactief beleid en passende investeringen in te voeren die bedoeld 

en ontworpen zijn om vrouwen en mannen die na een periode in gezins- en 

zorggerelateerde verlofstelsels toetreden tot de arbeidsmarkt, ernaar terugkeren, aan het 

werk blijven en carrière maken te ondersteunen met duurzame en kwaliteitsvolle 

werkgelegenheid, in overeenstemming met artikel 27 van het Europees Sociaal Handvest; 

benadrukt met name dat terugkeer naar dezelfde of een gelijkwaardige of vergelijkbare 

functie moet worden gewaarborgd, samen met bescherming tegen ontslag en minder 

gunstige behandeling wegens zwangerschap, het aanvragen of nemen van verlof om 

gezinsredenen, en een periode van bescherming na terugkeer om opnieuw te kunnen 

wennen aan hun taken; 

22. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij, indien van toepassing, beschermingsregelingen 

voor ouders invoeren die een verplicht, exclusief moederschaps- en vaderschapsverlof 

voor elke ouder omvatten, evenals ouderschapsverlof dat kan worden gebruikt op basis 

van onderlinge afspraken tussen de ouders, om op deze manier de rechten van beide 

ouders te erkennen en de veronderstelling van werkgevers dat moeders exclusief 

verantwoordelijk zijn voor het ouderschap te ontkrachten; 
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23. benadrukt dat lonen en socialezekerheidsbijdragen tijdens verlofperioden moeten worden 

doorbetaald; 

24. benadrukt het belang van een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in 

functies waar besluiten worden genomen, zowel in de openbare als in de particuliere 

sector; herinnert aan het belang van de richtlijn vrouwelijke bestuurders, die tot doel heeft 

het aandeel van het ondervertegenwoordigde geslacht in niet-uitvoerende bestuursfuncties 

bij beursgenoteerde bedrijven, met uitzondering van kleine en middelgrote bedrijven, in 

evenwicht te brengen; verzoekt de lidstaten bovendien het werk in de Raad af te ronden 

zodat in de onderhandelingen met het Parlement kan worden gestart met de 

verwezenlijking van de doelstelling om uiterlijk in 2020 een aandeel van ten minste 40 % 

vrouwen te hebben onder niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde 

ondernemingen; verzoekt de lidstaten en de ondernemingen te zorgen voor een gelijke 

vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in leidinggevende functies op de 

arbeidsmarkt, in economische en politieke besluitvormingsstructuren, en in 

ondernemingen en bestuursraden, bijvoorbeeld door middel van genderquota; 

25. benadrukt dat de toegang tot krediet, financiële diensten en advies een centrale plaats 

inneemt bij de empowerment van vrouwen die worden geconfronteerd met sociale 

uitsluiting in ondernemerschap en van groot belang is om hun aanwezigheid in de 

particuliere sector op te krikken; pleit er daarom voor dat moet worden onderzocht of het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) op een flexibelere en minder bureaucratische wijze kunnen worden ingezet om 

vrouwelijke ondernemers te ondersteunen in de opstartfase; 

26. toont zich voorstander van vrouwen aan de leiding in vakbonden en 

werknemersorganisaties en dringt er bij alle vakbondsleiders op aan gelijke 

vertegenwoordiging te garanderen en de belangen van vrouwelijke werknemers op 

doeltreffende wijze te behartigen; 

27. benadrukt het belang van sociale partners en collectieve onderhandelingen voor de 

economische empowerment van vrouwelijke werknemers en spoort aan tot een herziening 

van werkcategorieën indien gendervooroordelen over beroepsgroepen ertoe kunnen leiden 

dat er verschillende functies ontstaan voor het uitvoeren van dezelfde taken; 

28. roept de lidstaten op om de volledige uitoefening van het recht op collectieve 

onderhandelingen in de particuliere en openbare sector te versterken en af te dwingen; 

richt zich met name tot de sociale partners om collectieve onderhandelingen te benutten 

om vorderingen te maken met betrekking tot gelijke kansen voor vrouwen en mannen, om 

ervoor te zorgen dat de bestaande wetgeving op het gebied van gelijke behandeling in de 

praktijk wordt toegepast en dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt aangepakt 

en weggewerkt; merkt in dit verband op dat sociale partners over een groot potentieel 

beschikken om gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen door de kwestie van 

gelijke en fatsoenlijke beloning van vrouwen en mannen actief ter sprake te brengen 

tijdens collectieve onderhandelingen; beschouwt het als een goede praktijk om 

gelijkheidsvertegenwoordigers te benoemen die met betrekking tot gendergelijkheid op 

het werk instaan voor bewustmaking en informatieverstrekking en die fungeren als 

aanspreekpunt; 

29. verzoekt de lidstaten om beleid inzake openbare sociale zorgverlening uit te voeren en te 
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handhaven, en om de beschikbaarheid van en de toegang tot kwalitatief hoogstaande, 

betaalbare en universeel toegankelijke zorgverlening voor kinderen, ouderen en andere 

zorgbehoevenden te garanderen door de Barcelona-doelstellingen inzake 

kinderopvangvoorzieningen naar boven toe bij te stellen; dringt er bovendien op aan dat 

de lidstaten met betrekking tot langdurige zorgverlening vergelijkbare streefdoelen 

vaststellen en dat ze de gelijke verdeling van onbetaald huishoudelijk werk en gedeelde 

verantwoordelijkheid op het gebied van zorgtaken bevorderen; benadrukt dat de 

beschikbaarheid van kinderopvang een absolute voorwaarde is om vrouwen in staat te 

stellen hun potentieel op de werkplek waar te maken, om werkende gezinnen een 

evenwicht te laten vinden tussen werk en privéleven en om de arbeidsparticipatiegraad 

van vrouwen te vergroten; herinnert aan de belangrijke rol van overheidsdiensten bij de 

totstandbrenging van gendergelijkheid; merkt op dat uitgaven op deze gebieden moeten 

worden beschouwd als investeringen die economisch rendement zullen opleveren; 

30. benadrukt dat genderongelijkheid op het vlak van betaald en onbetaald werk moet worden 

weggewerkt en dat verantwoordelijkheden, kosten en zorgtaken voor kinderen en 

personen ten laste gelijk moeten worden verdeeld over vrouwen en mannen, en ook 

binnen de samenleving als geheel, zodat vrouwen en mannen als kostwinner en verzorger 

als gelijken worden beschouwd; wijst er in dit verband op dat er specifieke voorstellen 

nodig zijn die bijdragen tot een beter evenwicht tussen werk en privéleven; 

31. dringt er bij de medewetgevers op aan nieuwe, doeltreffende maatregelen voor te stellen 

ter verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven, met inbegrip van 

wetgevingsvoorstellen op het gebied van moederschaps-, vaderschaps-, ouderschaps- en 

zorgverlof, om gendergelijkheid te bevorderen door de toegang van vrouwen tot de 

arbeidsmarkt en de gelijke verdeling van huishoudelijke en zorgtaken tussen mannen en 

vrouwen te verbeteren; 

32. dringt er bij de lidstaten op aan in hun arbeidswetgeving mechanismen op te nemen voor 

het stimuleren van de invoering van flexibele werkpatronen en modellen voor werken op 

afstand die het voor ouders gemakkelijker maken om na schooltijd op hun kinderen te 

passen en hen kunnen helpen een evenwicht te vinden tussen werk- en gezinsgerelateerde 

verantwoordelijkheden; onderstreept tegelijkertijd dat werknemers en werkgevers een 

gedeelde verantwoordelijkheid hebben om de meest geschikte regelingen uit te werken en 

hierover eensgezindheid te bereiken; 

33. verzoekt de lidstaten om op basis van een analyse van beste praktijken ontspanningsverlof 

te garanderen voor ouders van kinderen met een handicap, waarbij de aandacht in het 

bijzonder uitgaat naar alleenstaande moeders; 

34. dringt er bij de lidstaten op aan te investeren in informele naschoolse onderwijsfaciliteiten 

waar de nadruk op spelen ligt en waar kinderen met name terecht kunnen wanneer zij uit 

school/uit de crèche komen, om de kloof tussen school- en kantooruren te overbruggen; 

35. spoort de lidstaten op basis van de bepalingen van Richtlijn 2014/24/EU betreffende het 

plaatsen van overheidsopdrachten aan om bij het plaatsen van overheidsopdrachten het 

gebruik van sociale clausules te bevorderen als een middel om de gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen te vergroten, indien er sprake is van relevante nationale wetgeving en 

deze kan fungeren als grond voor sociale clausules; 
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36. benadrukt het belang van nationale initiatieven om financiering voor vrouwelijke 

ondernemers toegankelijker te maken en benadrukt in dit opzicht de mogelijkheden van 

microkredieten; 

37. verzoekt de lidstaten het genderperspectief te integreren in hun nationale beleid op het 

gebied van vaardigheden en de arbeidsmarkt en dergelijke maatregelen op te nemen in 

nationale actieplannen en/of als onderdeel van het Europees semester, in 

overeenstemming met de werkgelegenheidsrichtsnoeren.  
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