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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:

1. stemt ermee in dat de gelijkheid van vrouwen en mannen een grondrecht en een 
gemeenschappelijke waarde van de EU is; constateert echter dat ondanks aanzienlijke 
vooruitgang op dit gebied vele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen blijven bestaan; 

2. stemt ermee in dat de gelijkheid van vrouwen en mannen een grondrecht en een 
basiswaarde van de EU is; constateert echter dat ondanks aanzienlijke vooruitgang op dit 
gebied vele en ernstige ongelijkheden tussen vrouwen en mannen blijven bestaan; is van 
oordeel dat vrouwen, ten gevolge van hun ongunstige positie op sociaal en economisch 
vlak, met hogere werkloosheidspercentages en lagere lonen dan mannen, een groter risico 
van uitbuiting lopen en dringt derhalve aan op strikte sancties tegen uitbuitende
werkgevers;

3. onderstreept dat dankzij de naleving van de communautaire wetgeving inzake de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, het doelmatige gebruik van de structuurfondsen en 
de nieuwe financieringsmechanismen de scholing kan worden verbeterd, de 
werkgelegenheid kan worden vergroot en het ondernemersschap kan worden bevorderd;

4. is van mening dat de Europese instellingen meer moeten informeren over het op Europees 
niveau ontwikkelde beleid ter bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen en 
vrouwenrechten, en de vooruitgang die dat beleid mogelijk heeft gemaakt;

5. stelt voor dat de lidstaten een werkgelegenheidsstrategie ontwikkelen waarmee de 
belemmeringen voor de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt worden weggenomen 
en waarbij voorwaarden voor gelijke betaling worden bevorderd en maatregelen worden 
genomen tegen discriminatie ten aanzien van pensioenen die wordt veroorzaakt door 
werkonderbrekingen als gevolg van moederschaps- of ouderschapsverlof; 

6. onderstreept de cruciale rol die Europese en nationale instellingen spelen bij de 
bevordering van een maatschappij die is gebaseerd op gelijkheid van vrouwen en mannen; 
vraagt de nationale instellingen om voorlichtings- en bewustmakingscampagnes te 
organiseren over alle aspecten van relaties tussen vrouwen en mannen (ten aanzien van 
beroep, gezin, politiek en gezondheid, waarbij alle vormen van geweld tegen vrouwen, 
waaronder vrouwenhandel worden bestreden);

7. onderstreept dat de ondernemingen, die van essentieel belang zijn voor de economische 
ontwikkeling en het creëren van banen, in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen moeten bijdragen tot het uitbannen van discriminatie waarvan vrouwen 
regelmatig slachtoffer zijn en in het bijzonder tot het bevorderen van toegang tot 
werkgelegenheid, opleiding en beroepsontwikkeling; onderstreept het belang van de rol 
van de sociale partners en de sociale dialoog; 

8. herinnert eraan dat de combinatie van economisch concurrentievermogen en sociale 
gerechtigheid de essentie is van het Europees ontwikkelingsmodel; 
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9. stelt vast dat de uitdagingen waarmee de lidstaten en de EU op het gebied van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen worden geconfronteerd, toenemen ten gevolge van de 
intensievere economische concurrentie in de wereld en de daaruit voortvloeiende vraag 
naar steeds flexibelere en mobielere arbeidskrachten; onderstreept dat vrouwen nog steeds 
het slachtoffer zijn van discriminatie op sociaal gebied, op het werk en op andere gebieden
en dat deze eisen waarschijnlijk meer weerslag hebben op vrouwen dan op mannen; is van 
oordeel dat deze situatie niet de gelijkheid van mannen en vrouwen noch de reproductieve 
rechten van vrouwen mag ondermijnen;

10. stelt vast dat aan de huidige uitdagingen van de demografische verandering beter het 
hoofd kunnen worden geboden, indien vrouwen een grotere toegang tot de arbeidsmarkt 
zouden hebben op basis van flexibele werktijden in combinatie met arbeidszekerheid, 
sociale zekerheid, opleidingsmogelijkheden en gegarandeerde en betaalbare 
kinderopvangfaciliteiten, waardoor een beter evenwicht tussen het arbeids- en privéleven 
mogelijk wordt;

11. wijst erop dat de deelname van vrouwen in de onderzoekssector, de wetenschappen en de 
technologie kan bijdragen tot toenemende innovatie;

12. steunt de voornaamste acties die in de mededeling van de Commissie "Een routekaart 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen" (COM(2006)0092) worden voorgesteld op de 
zes prioritaire gebieden: te weten de verwezenlijking van economische onafhankelijkheid 
voor vrouwen waarbij de nadruk wordt gelegd op het fundamentele belang van het 
gebruik van de sociale fondsen voor opleidingen, vooral in de nieuwe technologieën, de 
combinatie van privé- en beroepsleven, de bevordering van gelijke vertegenwoordiging 
van vrouwen en mannen in de besluitvorming, uitbanning van alle vormen van geweld en 
mensenhandel op grond van geslacht, vooral wat betreft slavenarbeid, uitbanning van 
genderstereotypen en bevordering van gendergelijkheid buiten de EU; verwacht derhalve 
dat de Commissie de bewustwording stimuleert via de uitwisseling van goede praktijken,
de ondersteuning van onderzoeksresultaten en de follow-up; is echter van oordeel dat deze 
acties slechts doeltreffend kunnen zijn, wanneer het sociaal en economisch beleid van de 
EU ervoor zorgt dat alle vrouwen, mannen en kinderen in waardigheid en vrij van 
armoede kunnen leven;

13. verzoekt de Commissie al het mogelijke te doen, opdat de maatregelen die in deze 
mededeling worden aanbevolen in actie worden omgezet; onderstreept het feit dat de vele 
verklaringen over de gelijkheid van mannen en vrouwen in het verleden slechts in weinige 
concrete maatregelen zijn uitgemond en dat het nu tijd is om de Europese wetgeving, de
uit mededelingen voortvloeiende beginselen en de richtlijnen over dit onderwerp 
daadwerkelijk in de praktijk te brengen; is tevens van oordeel dat het voor een 
daadwerkelijke toepassing van deze verschillende maatregelen onontbeerlijk is dat de 
partnerschappen tussen de lidstaten en het maatschappelijk middenveld worden versterkt;

14. gelooft sterk dat het voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor groei en 
concurrentievermogen, zoals vastgelegd in de strategie van Lissabon, nodig is dat alle 
productiemiddelen worden ingezet en dat vrouwen derhalve moeten worden 
aangemoedigd om op gelijke voet met mannen te participeren;

15. is ook van mening dat de acties die worden voorgesteld in de routekaart voor de gelijkheid 
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van vrouwen en mannen moeten worden opgenomen in elk economisch beleid en dat in
dit verband inspanningen moeten worden geleverd om vrouwelijk ondernemersschap, 
betere toegang tot financiering en de ontwikkeling van de ondernemersnetwerken van 
vrouwen te stimuleren;

16. is van oordeel dat de gelijkheid van vrouwen en mannen, aangezien zij een van de 
belangrijkste basiswaarden van de Europese Unie is, een nastrevenswaardig doel is, niet 
alleen om redenen van economische efficiëntie, maar vooral om redenen van sociale 
gerechtigheid en voor de verwezenlijking van een eerlijker en evenwichtiger wereld; is 
derhalve van oordeel dat de gelijkheid van vrouwen en mannen deel moet uitmaken van 
alle beleidsterreinen van de Unie en de lidstaten;

17. wijst op het feit dat gelijkheid van vrouwen en mannen op de werkvloer nauw verbonden
is met de waarborg dat de rechten van werknemers in flexibele systemen worden 
gerespecteerd;

18. doet een beroep op de Commissie om in alle documenten van de EU taalgebruik te 
bevorderen dat genderbewust is en waarmee alle betrokken culturen worden 
aangesproken;

19. vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met het 
gendereffect bij de herziening of ontwikkeling van communautaire wetgeving, zoals de 
richtlijn inzake de arbeidstijd, en naar behoren op te treden, wanneer een negatief 
gendereffect kan worden verwacht, zoals in het geval van de richtlijn inzake de 
arbeidstijd; verzoekt de Raad een einde te maken aan opt-outs ten aanzien van de richtlijn 
inzake de arbeidstijd, aangezien deze schadelijker voor vrouwen dan voor mannen zijn en 
het moeilijker maken arbeids- en privéleven te combineren;

20. verzoekt de Commissie om de lidstaten aan te moedigen de economische, sociale en 
educatieve waarde te erkennen van onbetaald werk in gezinnen en huishoudens, door 
mechanismen te creëren van vrijwillige bijdragen aan het bijstands- en pensioenstelsel;

21. vraagt de Commissie om – via acties en beleidsmaatregelen – de participatie van vrouwen
aan traditioneel door mannen gedomineerde beroepen te versterken teneinde gelijkheid 
van mannen en vrouwen en gelijke beloning te bevorderen;

22. onderstreept dat vrouwen een hoger risico op werkloosheid, uitbuiting en armoede lopen 
dan mannen en verzoekt derhalve de Commissie om prioritair strategieën uit te stippelen
voor de terugdringing van de feminisering van armoede en werkloosheid, en doet een 
beroep op de lidstaten om deze strategieën voor vrouwen toe te passen bij de sociale 
bescherming en in processen van maatschappelijke integratie;

23. betreurt het dat in de routekaart niet genoeg de nadruk wordt gelegd op de rol van 
opleidingen bij het bereiken van volledige gelijkheid; is met name van mening dat 
intensievere opleidingsinspanningen moeten worden gericht op vrouwen zonder werk of 
met een tijdelijke baan of een baan onder hun niveau; is bovendien van mening dat 
sterkere stimulansen moeten worden gegeven zodat ondernemingen de noodzakelijke 
bedrijfstrainingen aan vrouwen geven met een lagere beroepskwalificatie; is tot slot van 
mening dat opleidingen vooral gericht moeten zijn op vrouwen in plattelandsgebieden, 
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vooral in het gebruik van nieuwe technologieën; 

24. onderstreept het belang van de rol van de verschillende autoriteiten en sociale partners 
(bedrijven en vakbonden) bij het ondernemen van positieve acties om het leven eerlijker 
en evenwichtiger te maken; houdt staande dat het van essentieel belang is om de 
betrokkenheid van de privé-sector te waarborgen en dat de autoriteiten voldoende 
aanmoediging moeten geven zodat bedrijven die evenwicht tussen werk en leven 
bevorderen, officiële erkenning krijgen op plaatselijk, regionaal, nationaal of Europees 
niveau; 

25. acht het juist, gelet op de recente ervaringen in lidstaten zoals Spanje, dat de door de 
Commissie aanbevolen maatregelen de aftrek van de inkomstenbelasting mogelijk maken 
ten behoeve van jonge werkende moeders; is van mening dat tevens de aftrek van 
vennootschapsbelasting moet worden toegestaan ten behoeve van bedrijven die voor 
kinderopvang binnen het bedrijf zorgen;

26. verzoekt de Commissie om specifieke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de 
suggesties die in de routekaart aan de lidstaten zijn gedaan daadwerkelijk in aanmerking 
worden genomen, aangezien de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het opnemen van de
gelijkheid van vrouwen en mannen in het regeringsbeleid en het vaak aan hun is om de 
Europese wetgeving toe te passen;

27. vraagt de Europese Unie om specifieke beleidsmaatregelen en een toezichtscentrum om 
het beginsel van gelijkheid van vrouwelijke immigranten, die vaak dubbel worden 
gediscrimineerd, op grond van zowel ras als geslacht, te handhaven;

28. onderstreept de noodzaak dat de Europese instellingen betrouwbare gegevens en 
statistieken verkrijgen om effectieve beleidsmaatregelen uit te stippelen op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken.
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