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SUGGESTIES

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

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 2006/54/EG te wijzigen door er een voor alle 
beroepssectoren bindende definitie van ‘gelijkwaardige arbeid’ in op te nemen, inclusief 
het perspectief ‘gender’;

2. Verzoekt de Commissie nogmaals op zo kort mogelijke termijn een voorstel voor een 
rechtshandeling met betrekking tot transparantie ten aanzien van de beloning van 
vrouwen en mannen te presenteren;

3. Verzoekt de Commissie en de lidstaten de feminisering van armoede in al haar 
verschijningsvormen aan te pakken, in het bijzonder door wat pensioenrechten betreft 
rekening te houden met de factor ‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof te dichten, 
en door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren in sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; Wijst op het belang van het aanpakken van de culturele 
onderwaardering van banen waarin vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, alsook 
van de oververtegenwoordiging van vrouwen in atypische vormen van werk; Benadrukt 
dat collectieve onderhandelingen moeten worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid te bevorderen;

4. Verzoekt de Commissie een voorstel voor een ‘zorgdeal’ te presenteren, voor alle 
zorgbehoeften gedurende de hele levenscyclus; Verzoekt de lidstaten IAO-Verdrag nr. 
189 inzake huishoudelijk personeel te ratificeren en volledig toe te passen, en verder te 
gaan dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; Verzoekt de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven1 volledig in nationaal recht om te 
zetten, en verder te gaan dan de in de richtlijn vastgestelde minimumnormen;

5. Maakt zich grote zorgen over geweld en intimidatie in de werkomgeving; Verzoekt de 
Commissie een voorstel te presenteren voor een richtlijn houdende een holistische 
benadering van het bestrijden van geweld tegen vrouwen; Verzoekt de lidstaten het 
Verdrag van Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 inzake geweld en intimidatie te 
ratificeren en in nationaal recht om te zetten;

6. Juicht het toe dat de Commissie heeft beloofd een actieplan te zullen presenteren voor 
de uitvoering van de Europese Pijler van sociale rechten; Onderstreept dat het 
belangrijk is te voorzien in op gender gebaseerde rechten, met gebruikmaking van een 
intersectionele benadering, in overeenstemming met beginselen 2 en 3 van de Pijler; 
Verzoekt de Commissie daartoe een gendergelijkheidsindex te ontwikkelen en in het 
Europees Semester op te nemen, voor het in kaart brengen van de ‘gendergevolgen’ van 
macro-economische maatregelen, alsook van de groene en de digitale transitie.

1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.


