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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat gendergelijkheid en non-discriminatie fundamentele waarden van de 
Europese Unie zijn, zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

B. overwegende dat de uit bovengenoemde wetgeving voortvloeiende gelijke kansen 
verder moeten worden bevorderd om ongelijkheid terug te dringen;

C. overwegende dat gendermainstreaming een belangrijk instrument is om 
gendergelijkheid te integreren in alle beleidslijnen, maatregelen en acties van de EU, 
waaronder arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid, teneinde gelijke kansen te bevorderen 
en alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen;

D. overwegende dat de Europese pijler van sociale rechten aanbevelingen over 
gendergelijkheid, gelijke kansen en actieve ondersteuning bij het vinden van werk 
omvat;

1. merkt op dat het gemiddelde loonverschil tussen mannen en vrouwen in de EU 16 % 
bedraagt en het gemiddelde verschil in arbeidsparticipatie 11,5 %, dat vrouwen vaker 
dan mannen te maken hebben met flexibele arbeidsvormen, atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, schijnzelfstandigheid, tijdelijke banen, deeltijdwerk, 
enz.), vaker dan mannen in ondergewaardeerde en lagelonensectoren werken en in 
sectoren waarin vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, een grotere kans op armoede 
en baanonzekerheid lopen en eerder onder de armste werknemers en andere categorieën 
van intersectionele aard zullen vallen, zoals eenoudergezinnen, verzorgers van 
afhankelijke personen, vrouwen met een handicap, laagopgeleide vrouwen of vrouwen 
met onvoldoende sociale voorzieningen; bevestigt dat collectieve onderhandelingen een 
bepalende factor zijn voor het tegengaan en wegnemen van ongelijkheden;

2. merkt op dat de armoede onder werkenden in de EU ten gevolge van de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008 is gestegen van 8 % naar 10 % en dat de 
huidige ongekende COVID-19-pandemie zelfs nog grotere economische en financiële 
gevolgen zal hebben, die direct voelbaar zullen zijn in de vorm van toenemende 
armoede, met name onder vrouwen en de kwetsbaarste groepen in de samenleving, 
aangezien de gevolgen van de pandemie het grootst zullen zijn voor mensen die in de 
diensten-, toerisme-, horeca- en zorgsector werken en voor zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoenarbeiders enz., van wie een hoger percentage vrouw is, alsook voor 
diverse andere economische sectoren die zwaar getroffen zullen worden in de vorm van 
banenverlies, loonsverlagingen en/of dalingen van het aantal werkuren en een grotere 
behoefte aan zorgvoorzieningen tijdens de pandemie;

3. wijst erop dat meer armoede onder vrouwen ook meer armoede binnen de gehele 
samenleving betekent, omdat vrouwen doorgaans grotendeels verantwoordelijk zijn 
voor de aankoop van basisgoederen en van cruciaal belang zijn voor het 
levensonderhoud van het gezin; maakt zich zorgen in hoeverre dit gevolgen zal hebben 
voor kinderarmoede en wijst erop dat kinderen in 2017 in de EU een groter risico liepen 
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op armoede of sociale uitsluiting dan elke andere leeftijdsgroep; is in dit verband 
ingenomen met de toezegging van de Commissie om een kindergarantie in te voeren;

4. is bezorgd dat de COVID-19-pandemie en de negatieve economische gevolgen ervan 
bepaalde groepen vrouwen onevenredig hard zullen treffen, zoals alleenstaande 
moeders, vrouwelijke migranten en vrouwen met een laag inkomen, onzeker werk en 
deeltijdbanen, en dat zij daardoor risico zullen lopen op armoede, werkloosheid, sociale 
uitsluiting en/of dakloosheid; verzoekt de Commissie een genderperspectief op te 
nemen in en gendermainstreaming toe te passen op alle initiatieven en aanvullende EU-
financieringsprogramma’s, in het bijzonder het herstelinstrument voor de Europese Unie 
en het versterkte meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027, teneinde ervoor 
te zorgen dat de economische beleidsreactie op de COVID-19-pandemie wordt 
afgestemd op de specifieke behoeften en ervaringen van vrouwen en dat er specifieke 
financiering wordt voorgesteld ter ondersteuning van vrouwen in precaire en informele 
sectoren en ter bevordering van microkrediet voor vrouwelijke ondernemers;

5. merkt op dat de armoedecijfers onder vrouwen in de lidstaten weliswaar aanzienlijk 
uiteenlopen, maar dat risicogroepen – waartoe oudere vrouwen, alleenstaande vrouwen, 
vrouwen met kinderen en alleenstaande moeders behoren, alsook vrouwelijke 
vluchtelingen en migranten, vrouwen met een donkere huidskleur, vrouwen die tot 
etnische minderheden behoren, homoseksuele, biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap – een groot risico op armoede en sociale uitsluiting lopen, en 
dat vrouwen gemiddeld genomen meer risico lopen (22,8 % in de EU in 2018) dan 
mannen; merkt op dat andere intersectionele risicofactoren, zoals inactiviteit en een 
gebrek aan opvang voor kinderen en onafhankelijke familieleden, ervoor zorgen dat 
sommige specifieke categorieën vrouwen een groter risico op armoede lopen;

6. benadrukt dat één op de twee mensen met een niet-EU-migratieachtergrond een risico 
op armoede of sociale uitsluiting loopt, dat bijzonder veel vrouwelijke migranten en 
vluchtelingen in een precaire arbeidssituatie verkeren en dat de armoedecijfers extreem 
hoog zijn bij personen met een afhankelijke of illegale status; wijst erop dat vier op de 
vijf Roma een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt, en dat minder dan één 
op de vijf Roma-vrouwen (van 16 jaar en ouder) een baan heeft; wijst erop dat 
discriminatie op het gebied van toegang tot en kwaliteit van onderwijs, opleiding en 
arbeid deze toestand in de hand werkt; wenst dat de EU er samen met de lidstaten voor 
zorgt dat alle Europese en nationale arbeidsnormen volledig en zonder enige vorm van 
discriminatie worden toegepast, onder meer door middel van doeltreffende en 
onafhankelijke monitoring-, klachten- en verhaalmechanismen die voor alle 
werknemers toegankelijk zijn;

7. merkt op dat er volgens Eurostat in de lidstaten momenteel 64,6 miljoen vrouwen en 
57,6 miljoen mannen in armoede leven, waaruit blijkt dat armoede voor vrouwen en 
mannen niet dezelfde uitwerking heeft; merkt op dat uit deze cijfers enkel blijkt hoeveel 
vrouwen door armoede worden getroffen en stelt dat ze in combinatie met andere 
indicatoren moeten worden geanalyseerd, zoals leeftijd, levensverwachting, 
inkomensongelijkheid, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, gezinstype en sociale 
overdrachten, om de betekenis ervan volledig te doorgronden; benadrukt dat de armoede 
onder vrouwen waarschijnlijk wordt onderschat en verzoekt de lidstaten  armoedecijfers 
te verzamelen die een afspiegeling zijn van zowel het huishouden als de persoon, samen 
met relevante gelijkheidsgegevens, en genderanalyses toe te passen op 
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armoedestatistieken en -beleid, aangezien er niet van kan worden uitgegaan dat bij 
mannen en vrouwen die tot hetzelfde huishouden behoren, sprake is van een gelijke 
verdeling van middelen;

8. beschouwt prostitutie als een ernstige vorm van geweld en uitbuiting die vooral 
vrouwen en kinderen treft; verzoekt de lidstaten om specifieke maatregelen ter 
bestrijding van de economische, sociale en culturele oorzaken van prostitutie en om 
steunmaatregelen voor mensen die worden geprostitueerd, teneinde hun sociale en 
professionele re-integratie te vergemakkelijken;

9. merkt bezorgd op dat de armoede onder vrouwen toeneemt met de leeftijd, 
hoofdzakelijk ten gevolge van een opeenstapeling van meerdere vormen van 
ongelijkheid gedurende hun werkzame leven (onbetaalde zorgtaken in verband met het 
moederschap en andere zorgverantwoordelijkheden), levenslange verschillen in loon en 
werkuren, waarbij vrouwen vaker onderbroken, atypische of deeltijdse loopbanen 
hebben, met lagere pensioenen tot gevolg, verschillende pensioenleeftijden voor 
mannen en vrouwen in sommige lidstaten en het feit dat een groter aantal oudere 
vrouwen alleen woont; stelt met spijt vast dat de pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen rond de 39 % bedraagt, meer dan het dubbele van de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen, waaruit blijkt dat de gevolgen van loonongelijkheid in de loop van de jaren 
worden versterkt; roept de lidstaten en de Commissie op samen toe te werken naar de 
instelling van een Europees kader voor regelingen inzake een minimuminkomen en naar 
de uitvoering van specifieke maatregelen ter verkleining van het risico op armoede en 
sociale uitsluiting voor oudere vrouwen, door de pensioenen van vrouwen zodanig te 
verhogen dat ze gelijk zijn aan die van mannen en door eerlijke en op solidariteit 
gebaseerde socialezekerheidsstelsels te handhaven, teneinde voor een eerlijk en 
fatsoenlijk inkomen te zorgen na een leven lang werken;

10. benadrukt dat armoede onder werkenden voor een deel kan worden verholpen door de 
dieperliggende oorzaken en componenten ervan aan te pakken, zoals onderwijs, 
opleiding en zorgvoorzieningen, die van doorslaggevend belang zijn en waarmee 
derhalve rekening moet worden gehouden bij het uittekenen van beleid;

11. beklemtoont dat armoede onder vrouwen een probleem met meerdere facetten is en 
rechtstreeks beïnvloed wordt door de onderwaardering van arbeid die doorgaans door 
vrouwen wordt verricht, de gevolgen van carrièreonderbrekingen voor promoties en 
pensioenopbouw, ongelijke toegang tot zekere arbeidsovereenkomsten en goede 
arbeidsomstandigheden, de ongelijke verdeling van onbetaalde zorgtaken en 
huishoudelijk werk, en segregatie in het onderwijs en vervolgens op de arbeidsmarkt, 
waardoor het merendeel van de laagbetaalde werknemers vrouw is; merkt daarom op 
dat, om aanhoudende ongelijkheden en de vervrouwelijking van armoede tegen te gaan,  
acties en beleidsmaatregelen moeten worden bevorderd in diverse domeinen en fases – 
van het verbeteren van het onderwijs tot het waarborgen van toegankelijke, betaalbare 
en beschikbare kinderopvang van hoge kwaliteit – om het verschil in arbeidsparticipatie 
tussen mannen en vrouwen en de segregatie op de arbeidsmarkt systematisch aan te 
pakken; herhaalt in dit verband haar verzoek aan de lidstaten om de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven spoedig om te zetten en volledig ten uitvoer te 
leggen;

12. verzoekt de Commissie aanvullende initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van het 
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scheppen van werkgelegenheid voor vrouwen, vooral voor vrouwen die op diverse 
manieren worden gediscrimineerd, niet alleen om de armoede terug te dringen maar ook 
om de arbeidskwaliteit en hun financiële onafhankelijkheid te verbeteren, met als doel 
om baanonzekerheid te voorkomen;

13. roept de Commissie en de lidstaten op initiatieven te ontplooien om de positie van 
vrouwen te versterken door middel van onderwijs, beroepsopleiding en een leven lang 
leren, en om de toegang van vrouwen tot financiële middelen, vrouwelijk 
ondernemerschap en de vertegenwoordiging van vrouwen in toekomstgerichte sectoren 
te bevorderen, om zo de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid te waarborgen; 
wenst in het bijzonder dat meer wordt ingezet op STEM-vakken, digitaal onderwijs, 
kunstmatige intelligentie en financiële geletterdheid om heersende stereotypen te 
bestrijden en ervoor te zorgen dat meer vrouwen actief worden in deze sectoren en 
bijdragen aan de ontwikkeling ervan;

14. wijst op het regelmatig overleg tussen vrouwen in armoede en beleidsmakers via fora op 
nationaal, regionaal en EU-niveau om de efficiëntie van de huidige 
beleidsmaatregelen/dienstverlening na te gaan en oplossingen voor te stellen;

15. merkt op dat 70 % van alle gezondheids- en maatschappelijke werkers ter wereld, zoals 
dokters, verpleegkundigen en hulpverleners, vrouw is; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de openbare investeringen af te stemmen op de behoeften van vrouwelijke 
gezondheidswerkers, zoals beschermingsmiddelen, met inbegrip van sanitaire 
producten, en de lonen en arbeidsomstandigheden in sectoren waarin vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn, aanzienlijk te verhogen;

16. onderstreept dat ngo’s voldoende financiering moeten krijgen en beklemtoont dat zij 
toegang moeten hebben tot EU-middelen om innovatieve en doeltreffende diensten ter 
bestrijding van armoede te kunnen aanbieden;

17. merkt op dat de meeste winkeliers, hun werknemers en schoonmakers vrouwen zijn, die 
vaak slechts het minimumloon betaald krijgen, en wijst er voorts op dat zij ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie een nog groter risico lopen op armoede; beklemtoont dat 
er dringend nood is aan een verruiming van het recht op betaalde vakantie, telewerk, 
deeltijdwerk en betere sociale bescherming voor vrouwen met een onzekere baan of die 
hun baan al hebben verloren, en dat er sociaaleconomische vangnetten moeten worden 
opgezet voor vrouwen met een onzekere baan of een onzeker arbeidscontract;

18. beklemtoont dat moet worden voorzien in kinderopvang voor alle soorten ouders en 
gezinnen die in essentiële sectoren werken, en in betere ondersteuning voor kwetsbare 
gezinnen, waaronder gezinnen die de zorg hebben voor gezinsleden met een handicap;

19. wenst dat de Commissie op EU-niveau maatregelen neemt om door vrouwen geleide 
kleine en middelgrote ondernemingen tijdens en na de crisis beter te kunnen 
ondersteunen;

20. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk voorstellen in te dienen om de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, onder meer door zich sterk te 
maken voor het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk, en is ingenomen met haar 
toezegging om, zoals vastgelegd in de Europese genderstrategie 2020-2025, tegen 2021 
een voorstel voor bindende maatregelen met betrekking tot loontransparantie te 
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presenteren, onder meer de Barcelona-doelstellingen te herzien en de verstrekking van 
pensioenkredieten voor zorggerelateerde loopbaanonderbrekingen te onderzoeken, stuk 
voor stuk elementen die helpen om gendergerelateerde armoede aan te pakken en om 
gelijke kansen en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen; roept 
de Commissie voorts op tijdig een herziene versie van Richtlijn 2006/54/EG (richtlijn 
inzake gelijke behandeling) voor te leggen en daar een verbod op elke vorm van 
discriminatie op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit of geslachtsverandering 
in op te nemen;

21. verzoekt de Commissie zo snel mogelijk met een ambitieuze Europese strategie inzake 
handicaps te komen voor de periode na 2020, met daarin voorstellen die het bewustzijn 
van de wettelijke rechten van personen met een handicap aanscherpen, waaronder het 
recht op werk en werkgelegenheid, en maatregelen om hun integratie op de 
arbeidsmarkt en de bevordering van gelijke kansen te stimuleren, met bijzondere 
aandacht voor de situatie van vrouwen met een handicap en manieren om intersectionele 
vormen van discriminatie aan te pakken;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten alle oorzaken en vormen van armoede onder 
werkende vrouwen systematisch te onderzoeken en aan te pakken;

23. betreurt dat de slechte arbeidsomstandigheden en het gebrek aan adequate sociale en 
arbeidsbescherming werknemers in de zorgsector dikwijls bijzonder kwetsbaar maken, 
thuisverzorgers in het bijzonder, en dat hun rol van oudsher niet genoeg op waarde 
wordt geschat; roept de Commissie op een Europese zorgstrategie vast te stellen die 
inspeelt op de sociale gevolgen voor mensen met zorgtaken, waarbij het onevenredig 
vaak vrouwen betreft; benadrukt dat deze strategie aanzienlijke investeringen in de 
zorgeconomie zou moeten vergen, zou moeten inzetten op beleidsmaatregelen ter 
bevordering van een levenslang evenwicht tussen werk en zorgtaken, alsook tekorten op 
de arbeidsmarkt zou moeten wegwerken, in het bijzonder door middel van opleiding, de 
erkenning van vaardigheden en betere arbeidsomstandigheden in die sectoren.
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