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SUGGESTIES

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

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2016 over het creëren 
van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk 
en privéleven1,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 15 september 2016 over de 
toepassing van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep2,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2017 over de noodzaak 
van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof3,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over 
arbeidsomstandigheden en onzeker werk4,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 3 oktober 2017 over de 
economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in 
de EU5,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2017 over de bestrijding 
van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU6,

– gezien het voorstel van de Europese Commissie van 26 april 2017 voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU 
van de Raad (COM(2017)0253),

1. betreurt sterk dat, hoewel de meeste afgestudeerden in journalistieke of mediarichtingen 
in de EU vrouwen zijn (68 %)7, vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de 
media, vooral op het besluitvormings- en leiderschapsniveau; stelt vast dat op alle 
managementniveaus gemiddeld 32 % van het leidinggevende personeel in 
besluitvormingsfuncties vrouw is en het percentage vrouwen op het hoogste strategische 
niveau van CEO's met 16 % zelfs nog lager is; merkt daarnaast op dat slechts 25 % van 
de bestuursleden vrouw is8; stelt vast dat deze ondervertegenwoordiging bijdraagt aan 
de negatieve en stereotiepe portrettering van vrouwen in de media in de EU;

2. is van mening dat deze stereotypen kunnen leiden tot een negatief sociaal klimaat voor 
vrouwen en kunnen bijdragen aan discriminatie op de werkplek; wijst op het belang van 

                                               
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0338.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0360.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0260.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0290.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0364.
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0417.
7 "Advancing gender equality in decision-making in media organisations", verslag van het EIGE, 2013, blz. 17.
8 "Advancing gender equality in decision-making in media organisations", verslag van het EIGE, 2013, blz. 29-33.
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een positief sociaal klimaat om werknemers te helpen om te gaan met hoge niveaus van 
arbeidsintensiteit;

3. benadrukt hoe belangrijk het is een klimaat van gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
te garanderen waarin talent wordt beloond los van geslacht, ras, leeftijd, religie, 
handicap, gezondheidstoestand of economische situatie;

4. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de sociale partners gendergelijkheid in 
mediaorganisaties, representatieve instanties en opleidingsinstellingen te bevorderen, 
met name in hun besturen, en te zorgen voor nauwlettend toezicht op en follow-up van 
de vorderingen;

5. is van oordeel dat iedereen die in de media werkt baat kan hebben bij een algemene 
verbetering van de werkomstandigheden voor vrouwen; is echter van mening dat deze 
verbetering niet afdoende is geweest en dat ongelijkheden blijven bestaan; benadrukt 
dat de lidstaten en de Commissie het beginsel van gelijke beloning overeenkomstig 
artikel 157 VWEU moeten bevorderen en waarborgen, onder meer door de 
genderloonkloof en pensioenkloof te dichten, het aantal onzekere banen te 
verminderen1, betaalbare en toegankelijke kinderopvang van hoge kwaliteit te 
verzekeren, en maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en gezin; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten onzekere vormen van werk, met inbegrip van zwartwerk 
en schijnzelfstandigheid, tegen te gaan om ervoor te zorgen dat in alle soorten 
arbeidsovereenkomsten sprake is van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en sociale 
bescherming met een passende socialezekerheidsdekking, in overeenstemming met de 
agenda voor fatsoenlijk werk van de IAO, artikel 9 VWEU, het Handvest van de 
grondrechten van de EU en het Europees Sociaal Handvest;

6. is van mening dat genderstereotypen die worden gereproduceerd door de media, leiden 
tot segregatie op de arbeidsmarkt; veroordeelt portrettering van vrouwen die afbreuk 
doet aan hun menselijke waardigheid, bijvoorbeeld door hen neer te zetten als lustobject 
in reclame en advertenties; benadrukt dat economische argumenten niet als excuus 
gebruikt mogen worden om genderstereotypen in media-inhoud te bevestigen; wijst 
erop dat er vaak veel minder vrouwen dan mannen zijn in de media waarin aandacht 
wordt besteed aan de belangrijkste thema's op het gebied van politieke en economische 
aangelegenheden; merkt bovendien op dat het onaanvaardbaar is dat leeftijd en uiterlijk 
de belangrijkste factoren zijn die bepalen of een bepaalde presentator op het scherm te 
zien zal zijn of niet;

7. merkt op dat er in de mediasector sprake is van een lange traditie van zowel freelance-
als vaste dienstverbanden; merkt op dat de aanhoudende digitalisering van de sector 
heeft geleid tot een vermindering van de traditionele circulatie en van de reclame-
inkomsten, waardoor de soorten arbeidscontracten die in de sector worden aangeboden, 
ook zijn veranderd;

8. beveelt de mediaorganisaties aan het recht van vrouwen en mannen om in gelijke mate 
gebruik te maken van ouderschapsverlof te eerbiedigen; moedigt met name mannen aan 
ouderschapsverlof op te nemen;

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over arbeidsomstandigheden en onzeker werk
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9. is van oordeel dat een op werknemers gerichte organisatiecultuur, een senior-
managementteam dat zich bewust is van genderaspecten, transparantie van loonstelsels, 
genderneutrale criteria voor functiebeoordelingen en classificatiecriteria, transparantie 
van beoordelings- en aanwervingsprocedures en doeltreffende maatregelen tegen 
seksuele intimidatie vereist zijn om gelijkheid voor vrouwen op alle niveaus in de 
media, en vooral op het besluitvormingsniveau, te verwezenlijken; verzoekt de 
Commissie om ook in de toekomst toe te zien op de correcte toepassing en de 
handhaving van Richtlijn 2006/54, die de bewijslast in gevallen van discriminatie 
op grond van geslacht omkeert;

10. wijst op een recente studie van het Europees Parlement, waarin de toenemende 
onzekerheid in alle arbeidsvormen benadrukt wordt; erkent dat atypische arbeidsvormen 
in de media, zoals overeenkomsten voor bepaalde tijd, tijdelijke en freelancecontracten 
en onderbroken loopbanen, een groter risico op onzekerheid met zich meebrengen; 
merkt verder op dat vrouwen op de arbeidsmarkt in zijn geheel in vele atypische 
arbeidsvormen oververtegenwoordigd zijn1; merkt op dat deze trend waarschijnlijk zal 
versterken door de toenemende druk op de mediasector om rendabel te blijven in tijden 
van aanhoudende digitalisering, wat gevolgen heeft voor het type 
arbeidsovereenkomsten in deze sector; merkt bovendien op dat vrouwen met dit soort 
overeenkomsten mogelijk kwetsbaarder zijn voor intimidatie op de werkplek, omdat zij 
relatief gemakkelijk kunnen worden ontslagen;

11. merkt, verwijzend naar het rapport van Eurofound "Pay transparency in Europe: First 
movers' experiences with gender pay reports and audits", dat binnenkort zal verschijnen, 
op dat slechts één derde van de lidstaten naar aanleiding van de aanbeveling van de 
Europese Commissie (C(2014) 1405 final) een of meerdere maatregelen heeft ingevoerd 
om de transparantie omtrent beloning en gender te vergroten, sommige lidstaten pas 
recentelijk hun wetgeving hebben aangepast of gevorderde plannen hebben en de helft 
van de lidstaten tot nu toe geen van de vier maatregelen voor beloningstransparantie 
heeft ingevoerd;

12. benadrukt de rol van media als actoren van sociale verandering en hun invloed op de 
vorming van de publieke opinie en dringt er bij de lidstaten op aan media-inhoud over 
gendergelijkheid in publieke media te bevorderen; moedigt publieke en commerciële 
media aan om gendergelijkheid te mainstreamen in al hun inhoud en om 
non-seksistische taal te bezigen; moedigt omroeporganisaties aan een gelijkheidsplan 
goed te keuren, voor zowel hun interne structuren als de productie van inhoud;

13. roept de lidstaten op actieprogramma's op te zetten die garanderen dat vrouwen worden 
betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van doeltreffende en efficiënte 
genderbewuste beleidslijnen en programma's binnen mediaorganisaties;

14. herhaalt de oproep van het Europees Parlement aan de Commissie en de Raad tot de 
snelle vaststelling en tenuitvoerlegging van de richtlijn over vrouwen in raden van 
bestuur, die quota invoert in zowel publieke als private mediaorganisaties om de gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen op het besluitvormingsniveau te verzekeren; herinnert 
de Commissie aan haar verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om de 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf



PE613.389v02-00 6/10 AD\1143592NL.docx

NL

impasse in de Raad met betrekking tot de richtlijn over vrouwen in raden van bestuur te 
doorbreken;

15. wijst in het bijzonder op de verontrustende schaal van de intimidatie waar vrouwelijke 
journalisten mee te maken krijgen; merkt op dat, volgens een recente studie van het 
IWMF/International News Safety Institute uit 20131, op internationaal niveau 64,8 % 
van de vrouwelijke werknemers in de media al te maken heeft gehad met intimidatie, 
bedreigingen of misbruik in verband met hun werk, en dat 31,7 % van hen zeiden dat de 
meeste gevallen van intimidatie en misbruik op de werkplek gebeurden en door een 
mannelijke baas, supervisor of collega gepleegd werden; roept mediaorganisaties op 
interne organen op te zetten, als die er nog niet waren, om slachtoffers van intimidatie 
bij te staan wanneer zij met hun verhaal naar buiten treden; roept deze organisaties 
verder op ervoor te zorgen dat er duidelijke en specifieke interne beleidslijnen bestaan, 
waaronder een proces voor klokkenluiders, die er specifiek op zijn gericht een cultuur 
op de werkplek te voorkomen waarin gendergerelateerde discriminatie en intimidatie 
kunnen gedijen; is verheugd over initiatieven als de #MeToo-beweging, die de omvang 
van gevallen van seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen benadrukken; schaart 
zich volledig achter alle vrouwen en meisjes die hebben deelgenomen aan de #MeToo-
campagne, met inbegrip van degenen die de daders bij naam noemden;

16. roept de lidstaten op programma's te ontwikkelen om de vaardigheden van vrouwen te 
verbeteren op het gebied van exacte vakken die belangrijk zijn voor een loopbaan in de 
mediasector met een meer technische insteek, bijvoorbeeld als geluids- of audiovisueel 
technicus; onderstreept hoe belangrijk beroepsonderwijs en -opleiding zijn voor het 
diversifiëren van loopbaankeuzen en om vrouwen en mannen in contact te brengen met 
niet-traditionele loopbaanmogelijkheden om horizontale en verticale uitsluiting te 
voorkomen;

17. roept de Commissie en de lidstaten op tot de ondersteuning en bevordering van 
vrouwenorganisaties die actief zijn op het gebied van gendergelijkheid in de media, met 
inbegrip van organisaties die steun bieden aan vrouwen en meisjes die het slachtoffer 
zijn van gendergerelateerd geweld, intersectionele discriminatie of seksuele 
discriminatie;

18. erkent dat een toename van het percentage vrouwen in leiderschapsposities in de 
mediasector een belangrijke stap is en roept organisaties van media op daartoe de beste 
werkwijzen toe te passen; moedigt deze organisaties aan om actief maatregelen te 
overwegen zoals degene die de Nordic Public Services Broadcasters hebben ingevoerd2, 
en om hun interne maatregelen zoals gedragscodes, gelijkheidsaudits, 
gendergelijkheidsplannen, meldingsmechanismen en training over intimidatie en 
genderstereotypen te versterken, evenals opleidings-, mentor- en rolmodelprogramma's 
voor vrouwelijke collega's die, volgens Eurofound, minder vaak door de werkgever 
betaalde opleidingen volgen dan hun mannelijke collega's in de mediasector; suggereert 
dat dergelijke acties versterkt moeten worden met monitoringsmechanismen die 
duidelijke en haalbare jaarlijkse doelstellingen vaststellen; is van mening dat dergelijke 

                                               
1 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-
Media.pdf
2 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-
12_makingchange_lr.pdf
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maatregelen eraan kunnen bijdragen dat er meer vrouwen komen op strategische 
besluitvormingsfuncties;

19. apprecieert de positieve rol van de vakbonden en beroepsorganisaties in de mediasector, 
die in hun eigen geledingen gendergelijkheid meer effectief bevorderen dan tot nu toe 
op werkplekken gelukt is; is van oordeel dat deze beroepsorganisaties een belangrijke 
rol moeten spelen bij de ontwikkeling van strategieën voor gendergelijkheid; wijst ook 
op de proactieve rol die nationale organen voor gelijkheid en nationale instanties die 
toezicht houden op de media kunnen spelen in het toezicht op en de aanpak van 
genderongelijkheid in de sector;

20. erkent dat vrouwen niet kunnen worden behandeld als homogene groep, maar dat 
vrouwen met een andere etniciteit, religie, genderinvulling of seksuele geaardheid en 
vrouwen met een handicap tegen specifieke gendergerelateerde obstakels aanlopen en te 
maken krijgen met bronnen van stress op de werkplek, waaronder intimidatie, 
uitsluiting, discriminatie en genderstereotypen;

21. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dat zij de volledige uitvoering 
garanderen van de bestaande relevante Europese wetgeving inzake gelijke behandeling 
in arbeid en beroep en non-discriminatie; betreurt dat slechts een klein aantal lidstaten 
er systematisch voor heeft gezorgd dat alle bestaande wetsteksten in overeenstemming 
zijn met het beginsel van gelijke behandeling1;

22. roept de lidstaten op training op het gebied van werkvloerbeleid voor anti-intimidatie, 
gelijkheid en diversiteit, onder meer het over het gebruik van niet-discriminerende taal 
en het vermijden van genderstereotypes in de media, te ontwikkelen, financieren en aan 
te moedigen, om intimidatie op de werkplek te bestrijden; benadrukt dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan training over hoe media verslag doen van gevallen 
van geweld tegen vrouwen;

23. benadrukt het feit dat een evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwen moet 
worden gewaarborgd, met name door aandacht te besteden aan de onzekere werktijden 
van de mediasector; wijst op een recente studie van Eurofound2, waarin 
mediamedewerkers in de drukkerij- en uitgeverijsector aan het woord komen over het 
slechte evenwicht tussen hun werk en privéleven, met de meest negatieve signalen voor 
kleine en middelgrote werkplekken in de sector media en communicatie; is daarom 
ingenomen met het voorstel van de Commissie inzake het evenwicht tussen werk en 
privéleven, naar aanleiding van de herhaaldelijke oproepen van het Europees Parlement, 
en dringt erop aan dat de uitkomsten van de interinstitutionele onderhandelingen moeten 
resulteren in effectieve wetgeving; merkt op dat het gelijk verdelen van 
verantwoordelijkheden, kosten en zorg tussen mannen en vrouwen zal helpen om 
genderongelijkheden uit te bannen;

24. vraagt de regeringen in de lidstaten om maatregelen te bevorderen ter voorkoming van 
genderverschillen bij bedrijven die overheidsconcessies krijgen; wijst op de positieve 

                                               
1 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 15 september 2016 over de toepassing van de richtlijn inzake 
gelijke behandeling in arbeid en beroep.
2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-
communications-working-conditions-and-job-quality
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rol van vrouwenraden en equality officers op de werkplek; is van mening dat deze 
organisaties samen moeten blijven werken met werkgevers om passende maatregelen 
te nemen om binnen mediaorganisaties een genderevenwicht te bereiken;

25. betreurt dat alle vormen van discriminatie op de werkplek te weinig worden gemeld en 
benadrukt dat het gebrek aan objectieve gegevens het moeilijker maakt het bestaan van 
discriminatie aan te tonen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om follow-up te 
geven aan de door het EIGE ontwikkelde indicatoren en om op een nauwkeurige en 
systematische manier gegevens inzake gelijkheid te verzamelen binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep en 
hierbij de sociale partners, nationale organen voor de bevordering van gelijke 
behandeling en nationale rechtbanken te betrekken; pleit er verder voor dat nationale, 
regionale en plaatselijke autoriteiten, wetshandhavingsinstanties, met inbegrip van 
arbeidsinspecteurs, nationale organen voor de bevordering van gelijke behandeling en 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld beter toezicht houden op het 
intersectionele karakter van motiveringen op grond van geslacht en op andere gronden, 
zowel in gevallen van discriminatie als in gewoonten en gebruiken.
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