
AD\730947NL.doc PE405.894v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2008/2047(INI)

26.6.2008

ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen — 2008
(2008/2047(INI))

Rapporteur voor advies: Marian Harkin



PE405.894v02-00 2/7 AD\730947NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\730947NL.doc 3/7 PE405.894v02-00

NL

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:

- gezien het onderzoek van de Europese Stichting in Dublin betreffende de "Work-Life-
Balance", de conclusies die de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst in maart 2000 te
Lissabon heeft aangenomen, die erop waren gericht de algemene arbeidsparticipatie in de 
Europese Unie vóór 2010 tot 70% en die van vrouwen tot meer dan 60% te verhogen en 
ook de conclusies van de Europese Raad van maart 2001 te Stockholm, die als tussentijds 
doel 67% voor de algehele arbeidsparticipatie en 57% voor de arbeidsparticipatie van 
vrouwen vóór 2005 hieraan heeft toegevoegd,

A. overwegende dat in het verslag van de Commissie inzake gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen van 20081 wordt gesteld dat, hoewel vrouwen steeds meer deelnemen aan het 
arbeidsproces, er nog belangrijke inspanningen nodig blijven voor wat betreft de kwaliteit 
van de werkgelegenheid voor vrouwen, met name het overbruggen van de hardnekkige kloof 
tussen mannen en vrouwen, de nog altijd bestaande horizontale en verticale segregatie van de 
arbeidsmarkt, de versnipperde loopbaanstructuur van vrouwen en de problemen bij de 
combinatie van beroepsuitoefening en gezinsleven, een geheel van factoren dat een 
hinderpaal vormt voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het onderwijs,
gedurende het arbeidsleven en daarna, en tevens overwegende dat twee derde van de 
deeltijdarbeidsplaatsen door vrouwen worden ingenomen en dat vrouwen in het algemeen 
ook de meest onzekere arbeidsrelaties hebben,

B. overwegende dat in de Europese werkgelegenheidsstrategie niet langer specifieke 
genderrichtsnoeren noch de hoofdcomponent gelijke kansen zijn te vinden,

C. overwegende dat het in 2007 uitgevoerde vergelijkende onderzoek van 27 lidstaten en 3 
EVA-landen dan ook aangeeft dat gendermainstreaming grotendeels in het 
werkgelegenheidsbeleid ontbreekt,

D. overwegende dat discriminatie van vrouwen bij de toegang tot stageplekken begint, vooral in 
regio‘s die kampen met een hoge werkloosheid, waar vrouwen ondanks betere kwalificaties 
toch minder kans hebben goede stageplekken en later goede banen te bemachtigen, 

E. overwegende dat het arbeidsleven van vrouwen wordt gekenmerkt door een patroon van 
verkorte actieve arbeidsperioden, die van invloed zijn op het vermogen van vrouwen om aan 
het werk te blijven en carrière te maken, die hen kwetsbaarder maken op de arbeidsmarkt en 
die langetermijngevolgen hebben voor hun pensioenvoorziening, 

F. overwegende dat de flexizekerheidsstrategie zekere verwachtingen wekt, maar verbetering 
behoeft door een “levensfase”-benadering van de werkgelegenheid; overwegende dat niet 
alle lidstaten de doelstellingen van Barcelona vóór 2010 zullen hebben gerealiseerd; 
voorts overwegende dat zorgfaciliteiten voor afhankelijke gezinsleden die geen kinderen 
zijn en de erkenning van niet-formele kwalificaties nog niet in beleidsstrategieën zijn 

                                               
1 Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de regio's – Gelijkheid tussen mannen en vrouwen – 2008 (COM(2008)0010).
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opgenomen,

G. overwegende dat, hoewel het verslag van de Commissie uitgebreide statistieken bevat over 
arbeidsparticipatie van vrouwen, hun opleiding en deelname aan besluitvorming en over 
armoede onder vrouwen in vergelijking met mannen in de EU, er helemaal geen gegevens 
zijn over invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, etnische afkomst en religie, hoewel de 
situatie voor vrouwen die meervoudig gediscrimineerd worden, bijzonder moeilijk is,

1. roept de Commissie en de lidstaten op de noodzakelijke maatregelen te nemen voor een 
betere integratie van het genderbeleid in alle werkgelegenheids-, socialezekerheids- en 
sociale strategieën, met name de flexizekerheidsstrategie, en alle vormen van discriminatie te 
bestrijden;

2. herinnert de Commissie aan haar routekaart voor gelijkheid van vrouwen en mannen – 2006-
2010, en roept haar en de lidstaten ertoe op vooral met het midden- en kleinbedrijf samen te 
werken met het oog op de ontwikkeling van specifiek beleid om tot gelijke economische 
afhankelijkheid voor mannen en vrouwen te komen, tot meer evenwicht tussen werk en 
privéleven, tot een gelijke vertegenwoordiging bij besluitvorming, tot uitroeiing van alle 
vormen van geweld vanwege het geslacht en seksuele intimidatie en tot uitbanning van 
stereotype ideeën over de geslachten;

3. roept de lidstaten op tot volledige uitvoering van de voorschriften van de 
gemeenschapswetgeving volgens welke een gelijke behandeling van vrouwen en mannen op 
het gebied van werk vereist is, ook wat betreft de toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden, 
flexibele werktijden, loopbaanontwikkeling en promotie, gelijke beloning voor gelijk en 
gelijkwaardig werk, ontslag, omgekeerde bewijslast in geval van discriminatie op grond van 
geslacht, seksuele intimidatie en de bescherming van zwangerschap, moederschap en 
vaderschap zowel als bij het verkrijgen van toegang tot en het voorzien in betaalbare 
kwaliteitsgoederen en diensten, zoals kinderopvang en zorg voor ouderen en gehandicapten 
en voor andere afhankelijke personen;

4. wijst erop dat, ondanks de relatieve kwantitatieve vooruitgang in de arbeidsparticipatie van 
vrouwen, uit gegevens van de Commissie blijkt dat het gemiddelde van het verschil in 
arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de EU groot blijft ( 14,4%), en dat dit nog veel 
groter is voor de 55+-groep (17,8%), terwijl in sommige lidstaten het verschil meer dan 30% 
bedraagt;

5. benadrukt dat veel van de in de EU gecreëerde banen onzeker zijn, met tijdelijke contracten, 
en dat dit vooral voor vrouwen geldt; roept de Commissie en de lidstaten daarom op het 
invoeren van maatregelen ter bestrijding van werkonzekerheid aan te moedigen; onderstreept 
dat contracten voor onbepaalde de norm blijven;

6. roept de Commissie op de maatregelen te nemen die nodig zijn om de richtlijn gelijke 
beloning in iedere lidstaat effectief uit te voeren en om het doel op het gebied van 
kinderopvang van hoge kwaliteit te verwezenlijken dat door de Europese Raad van
Barcelona is bepaald; roept de Commissie ook op de richtlijn inzake ouderschapsverlof te 
versterken; 

7. roept de lidstaten op tot nastreving van de doelstelling van gelijke economische 
onafhankelijkheid  en beroepsontwikkeling voor mannen en vrouwen en steun te geven aan 
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op de behoeften van vrouwelijke ondernemers gerichte programma‘s voor het starten van 
bedrijven in allerlei economische sectoren en het verstrekken van leningen; herinnert de 
Commissie aan het actiekader inzake gendergelijkheid van de sociale partners  waarin onder 
meer wordt voorgesteld om meisjes aan te moedigen een breder spectrum van 
carrièremogelijkheden te overwegen, vooral in de richting van technische en 
wetenschappelijke beroepen,

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 
komende instellingen onderwijs- en opleidingsprogramma’s te ontwikkelen die ervoor 
zorgen dat hoge opleidingskwalificaties van vrouwen leiden tot ‘betere banen’, een betere 
betaling en loopbaanmogelijkheden die stroken met hun kwalificaties en opleiding; verzoekt 
de lidstaten om met gerichte maatregelen een einde te maken aan de discriminatie van jonge 
vrouwen bij de overgang van school naar opleiding en van opleiding naar beroepscarrière; 

9. stelt voor dat onderwijsbeleid met zorgvuldigheid wordt geformuleerd ter voorkoming van 
vooroordelen ten aanzien van carrières die voor vrouwen "niet toegankelijk" zouden zijn, en 
meent ook dat toegang tot managementposities volledig transparant moet zijn om 
discriminatie op grond van sekse te vermijden; 

10. benadrukt het belang van toegang tot de beschikbare Europese en nationale fondsen die zich 
richten op projecten waarmee vrouwen actief bij de zaken worden betrokken; verzoekt de 
Commissie om in het kader van de uitvoering van de Europese structuurfondsen
overeenkomstig het horizontale doel van de gender mainstreaming precieze doelstellingen te
formuleren voor de deelneming van vrouwen aan programma’s die fondsmiddelen 
ontvangen; verzoekt de Commissie de opstelling van richtsnoeren voor genderbudgettering 
in de structuurfondsen te overwegen en deze in proefprojecten uit te testen;

11. ondersteunt de maatregelen van het Europees Sociaal Fonds en het Progress-programma voor 
2007-2013 die de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren en discriminatie helpen 
uitbannen; roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat bij alle 
beleidsmaatregelen en acties die gericht zijn op een grotere gendergelijkheid, ten volle 
rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van vrouwen die te kampen hebben met 
meervoudige discriminatie vanwege invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, etnische 
afkomst of religie, en ook met die van vrouwen die te maken hebben met associatieve 
discriminatie, en de ouders of echtgenotes van mensen die worden gediscrimineerd;

12. onderstreept het belang van het aanwijzen van instrumenten en adequate mechanismen voor 
de integratie van kwetsbare groepen vrouwen op de arbeidsmarkt; wenst ook meer erkenning 
voor informeel leren ter ondersteuning van dit proces;

13. verwijst naar haar resolutie van 9 maart 2004 inzake werk, gezin en privé-leven 1, waarin de 
Commissie wordt verzocht een kaderrichtlijn voor te stellen inzake de combinatie van werk, 
gezin en privé-leven op basis waarvan onder meer complementaire regels en procedures 
zouden kunnen worden geformuleerd om het mogelijk te maken dat de zorg voor 
afhankelijke gezinsleden gelijkelijk wordt verdeeld tussen mannen en vrouwen en daarbij 
ook het onderzoek van de Europese Stichting inzake de Work-Life-Balance wordt 
weerspiegeld;

                                               
1 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 492.
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14. merkt op dat de verhouding van actieve mensen ten opzichte van inactieve mensen ten 
gevolge van demografische veranderingen tegen 2030 naar schatting 2:1 zal zijn; verzoekt de 
Commissie steun te geven aan de toekomstige rol van thuisverzorgers en ook die van 
degenen die zich wegens hun verantwoordelijkheid tegenover familie van de arbeidsmarkt 
moeten terugtrekken of op tijdelijke contracten werken door beleidsinitiatieven te 
ontwikkelen die vrouwen en mannen in staat stellen een evenwicht te bereiken in hun 
beroeps-, verzorgings- en familieverantwoordelijkheden en zo onzekerheid ten aanzien van 
baan, inkomen en pensioen te voorkomen; roept de lidstaten op duurzame sociale 
beschermingsregelingen te ontwikkelen en uit te voeren waarbij rekening wordt gehouden 
met de specifieke situatie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

15. roept de lidstaten op regels en procedures te formuleren ter waarborging van een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen en de effecten van 
pensioenhervormingen op het leven van vrouwen te onderzoeken. 

16. stelt voor dat de Commissie de sociale partners blijft raadplegen over de mogelijke richting 
van het communautaire optreden ten behoeve van een betere combinatie van werk, privé- en 
gezinsleven met het oog op het verbeteren en vervolledigen van het bestaande kader en het 
uitvoeren van de doelstellingen van de Europese Raad van Barcelona;

17. benadrukt de rol van werkgevers en vakbonden bij de totstandbrenging van een eerlijke 
arbeidsorganisatie voor mannen en vrouwen en de rol van de lidstaten bij het verlenen van 
toegankelijke en betaalbare kwaliteitsdiensten, de uitwisseling van optimale praktijken om 
werk en gezinsleven beter te laten samengaan en bij de bevordering van de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven; 

18. benadrukt het belang van actieve betrokkenheid van vrouwen bij vakbonden die zich inzetten 
voor de bescherming van vrouwen op de werkplek en toekenning van rechten aan vrouwen 
die hun toekomen;

19. is het eens met het voorstel in het actiekader voor gendergelijkheid van de sociale partners 
voor het creëren van niet-lineaire wegen in de loopbaanontwikkeling waarbij als alternatief 
voor een cultuur van onnodig lange werktijden voor vrouwen en mannen perioden met een 
sterkere betrokkenheid bij het werk worden afgewisseld met perioden met een grotere 
verantwoordelijkheid voor het gezin;

20. roept de Commissie op de samenwerking en de totstandkoming van partnerschappen tussen 
alle betrokken instanties te steunen, ter bevordering van betere combinatiemogelijkheden 
voor werk en gezins- en privéleven in de context van de Europese alliantie voor het gezin;

21. roept de Commissie en de lidstaten op een aantal kwalitatieve indicatoren te ontwikkelen
voor gebruik na uitvoering van de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid, waarbij 
de genderdimensie wordt betrokken; 

22. roept de Commissie op voorlichtingscampagnes over discriminatie op grond van geslacht te 
starten en de genderdimensie op te nemen in de opleidingsprogramma’s van de EU.
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