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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 de mededeling van de Commissie, getiteld “Een sterk sociaal Europa 
voor rechtvaardige transities” (COM(2020)0014) gepubliceerd werd voor de uitbraak 
van de COVID-19-pandemie;

B. overwegende dat vrouwen onevenredig zwaar worden getroffen door de COVID-19 
pandemie, omdat de meerderheid van de personen die werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de kinderopvang) vrouwen zijn, omdat vrouwen vaker dan 
mannen tijdelijk, deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat vrouwen de meeste 
onbetaalde werkzaamheden in huis verrichten; overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

C. overwegende dat, ondanks het feit dat gendergelijkheid in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie verankerd is, de arbeidsparticipatiekloof momenteel op 11,7 % ligt, de 
loonkloof op 15,7 % en de pensioenkloof op 30,1 %;

D. overwegende dat digitaal onderwijs en digitale vaardigheden belangrijk zijn voor de 
aanpassing van de Europese economie en samenleving aan de digitale transitie; 
overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in ICT-beroepen;

1. verzoekt de Commissie om met de lidstaten samen te werken om de Europese pijler van 
sociale rechten centraal te stellen in programma’s voor economisch herstel, om op die 
manier bij te dragen aan de bevordering van gelijke kansen, de participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt, rechtvaardige arbeidsomstandigheden en duurzame sociale 
bescherming;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten om te werken aan verbetering van de situatie van 
vrouwen ten tijde van de COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk beleid vast te stellen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om een ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten ter ondersteuning van de inspanningen van de 
lidstaten om de toegang tot en betaalbaarheid van goede kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en langetermijninfrastructuren op het gebied van opvang te verbeteren;

3. is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten het leidende beginsel moeten 
eerbiedigen dat vrouwen en mannen gelijk loon voor gelijk werk dienen te ontvangen, 
met name als zij responsmaatregelen ontwikkelen in verband met de COVID-19-crisis;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de positie van vrouwen te versterken door 
middel van op hen toegesneden digitaal onderwijs en geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;
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5. verzoekt de Commissie en de lidstaten om gelijke toegang tot technologie, onderwijs, 
scholing, werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels en gezondheidszorg voor iedereen 
te waarborgen, en met name voor kwetsbare groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.


