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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:

A. overwegende dat veel lidstaten problemen hebben gehad met de omzetting van de 
richtlijn, met name bij het opnemen in hun wetgeving van concrete en passende 
maatregelen voor de verbetering van gendergelijkheid en vermindering van discriminatie 
ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden;

B. overwegende dat indicatoren aantonen dat de nieuwe, verbeterde wetgeving inzake gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de jaren na haar inwerkingtreding geen 
noemenswaardige effecten heeft gehad voor vrouwen ten aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces en hun promotiekansen;

C. overwegende dat in veel lidstaten gendergelijkheid in politieke en administratieve 
beslissingen onmogelijk is als gevolg van gebrek aan kennis en bewustzijn van deze 
aanpak; 

D. overwegende dat er in elke lidstaat ten minste één orgaan is opgericht dat 
verantwoordelijk is voor de bevordering, analyse, het volgen en aanmoedigen van 
gendergelijkheid;

E. overwegende dat genderdiscriminatie in andere sociale en politieke verbanden is 
toegenomen door de aanhoudende ongelijke beloning van mannen en vrouwen, met name 
tussen de zogenaamde vrouwelijke en mannelijke economische sector;

1. betreurt het dat ondanks vooruitgang ten aanzien van de toegang tot werk en tot de 
arbeidsmarkt en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, vrouwen nog steeds worden 
gediscrimineerd en is daarom van mening dat de volledige omzetting van Richtlijn 
2002/73/EC in nationale wetgeving in alle lidstaten en in de praktijk onontbeerlijk is, ook 
voor wat betreft de indirecte discriminatie; wijst er tevens op dat de tenuitvoerlegging niet 
gepaard mag gaan met een vermindering van de bestaande bescherming van vrouwen;

2. benadrukt de noodzaak tot bestrijding van concrete belemmeringen waarmee vrouwen en 
meisjes met een handicap en ouders van kinderen met een handicap geconfronteerd 
worden ten aanzien van gelijke toegang tot onderwijs en het arbeidsproces, en de 
noodzaak tot aanpassing van maatregelen om de genderdimensie op alle beleidsgebieden 
in te voeren en ook aan de bijzondere behoeften van deze groepen;

3. vindt het zorgwekkend dat de arbeidsmarkt voor vrouwen gekenmerkt wordt door hogere 
werkloosheidscijfers, meer precaire banen en lagere salarissen, een groter risico op 
armoede en arbeidsongevallen, en grotere moeilijkheden bij promotie in hun loopbaan en 
zeer lage pensioenen, wat nog in sterkere mate geldt voor vrouwen met een handicap en/of 
migrantenvrouwen;
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4. wijst erop dat ondanks dat het verschil tussen het werkloosheidscijfer van vrouwen en dat 
van mannen licht is gedaald, dit verschil in 2006 nog steeds bij ruim 14 procent lag en 
vrouwen meer precair werk doen, en een groeiend aantal vrouwen een deeltijdbaan heeft 
of werkt op basis van een tijdelijke contract;

5. stelt vast dat het salarisverschil tussen vrouwen en mannen nog steeds bestaat en dat de 
lonen van vrouwen gemiddeld 15 procent onder die van mannen liggen; stelt vast dat dit 
verschil tussen 2000 en 2006 maar 1 procent is gedaald, en dat het percentage vrouwen in 
bestuursfuncties nog steeds veel lager is dan dat van mannen; 

6. dringt er bij de lidstaten op aan hun inspanningen te verdubbelen en volledige prioriteit te 
geven aan de bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, met name ten 
aanzien gelijke beloning en de integratie of herintegratie in het arbeidsproces en verzoekt 
de Commissie om de planning van steunmaatregelen voor dit doel te herzien, waarbij het 
beginsel van subsidiariteit wordt geëerbiedigd;

7. stelt vast dat financiële onafhankelijkheid van vrouwen van fundamenteel belang is voor 
hun emancipatie, en een baan met rechten daarom een garantie is voor hun persoonlijke 
ontwikkeling en sociale integratie;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten de activiteiten van nationale organen voor gelijke 
kansen te beoordelen en maatregelen voor te stellen om de rol van deze organen te 
versterken en de effectiviteit van de aanwending van relevante wetgeving te bevorderen;

9. dringt er bij de instanties voor het bevorderen van gelijke behandeling, zoals bedoeld in de 
Richtlijn 2002/73/EG, op aan de onafhankelijkheid van de hulp tegenover slachtoffers van 
discriminatie en van hun ondersteunende en onderzoeksactiviteiten te waarborgen; 
verzoekt de lidstaten bovendien een onpartijdige financiering van de instanties en hun 
activiteiten te waarborgen;

10. verzoekt de Commissie te onderzoeken of vrouwen wel goed zijn geïnformeerd over hun 
rechten uit hoofde van Richtlijn 2002/73/EC, of ze gemakkelijk en onbelemmerd toegang 
hebben tot een ombudsbureau dat hen helpt bij het uitoefenen van hun rechten, en of de 
lidstaten, behalve de omzetting van de wetgeving, andere maatregelen nemen om vrouwen 
te beschermen tegen discriminatie op het werk en in de opleiding en deze bescherming 
verder verbeteren door het nemen van doelgerichte preventieve maatregelen;

11. verzoekt de Commissie te onderzoeken of de ombudsinstanties wel over voldoende 
middelen en personeel beschikken om slachtoffers in de lidstaten te beschermen en hun 
taken ten volste kunnen ontplooien in overeenstemming met artikel 8a van Richtlijn 
2002/73/EG tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang 
tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden;

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken of de lidstaten waarborgen dat slachtoffers of 
verenigingen en organisaties die er een gerechtvaardigd belang bij hebben dat de Richtlijn
2002/73/EG wordt nageleefd niet worden gehinderd door wettelijke of andere 
belemmeringen, zoals buitensporig korte termijnen, bij het aanspannen van 
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rechtsprocedures tegen de schending van de discriminatiebescherming en gelijke rechten 
of bij het aanspraak maken door slachtoffers op de volledige rechten als bedoeld in 
Richtlijn 2002/73/EC in andere administratieve procedures;

13. verzoekt de Commissie, de lidstaten, de vakbonden, werkgevers en alle overheids- en niet-
overheidsorganisaties om  hun gezamenlijke activiteiten te intensiveren om het bewustzijn 
ten aanzien van de huidige wettelijke waarborgen en de correcte en effectieve toepassing 
van de wetgeving inzake gelijke behandeling te bevorderen en ook de informatie over de 
mogelijkheden tot het zoeken van verhaal in geval van discriminatie te verbeteren; 

14. wijst erop dat er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om Richtlijn 
2002/73/EG volledig en effectief uit te voeren met het oog op de bestrijding van 
discriminatie; dringt er bij de lidstaten op aan meer belang te hechten aan collectieve 
onderhandelingen overeenkomstig de eigen traditie, waardigheid te geven aan degenen die 
werken, meer toezicht uit te oefenen op de arbeidsomstandigheden, gezondheid en 
veiligheid, om directe en indirecte loondiscriminatie uit te bannen;

15. wijst op het belang van collectieve onderhandelingen en de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de bestrijding van de discriminatie van vrouwen, met name op 
het gebied van de toegang tot werk, salarissen, arbeidsomstandigheden, vorderingen in de 
loopbaan en beroepsopleiding; benadrukt dat een open contract de norm blijft;

16. wijst op de noodzaak van specifiek beleid en concrete doelstellingen voor de 
verwezenlijking van werkelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen (gelijke betaling 
ouderschapsverlof, toegang tot hoogwaardige banen met rechten, gelijke toegang tot 
levenslang leren; gelijke deelname aan besluitvorming en de bestrijding van 
gendergebaseerd geweld op de werkplek) en van een organisatie van het werk en de 
arbeidstijden die betere voorwaarden scheppen voor een evenwicht tussen werk en privé-
en gezinsleven voor vrouwen en mannen;

17. wijst op de noodzaak om meer flexibiliteit ten aanzien van ouderschapsverlof te 
waarborgen, met name voor ouders met gehandicapte kinderen;

18. wijst op de noodzaak van nieuwe en betere onderwijs- en sociale faciliteiten voor 
kinderen, jongeren en ouderen, zoals meer en betere onderwijsmogelijkheden; verzoekt de 
lidstaten discriminatie van meisjes en jonge vrouwen in de overgang van school naar 
opleiding en van opleiding naar het beroepsleven op te heffen door doelgerichte 
maatregelen, ook tijdens de herintegratie op de arbeidsmarkt na na verlof in verband met 
de zorg voor kinderen of familieleden; wijst op de noodzaak van openbare kinderopvang, 
en zorg voor ouderen; vestigt de aandacht van de lidstaten op de toezeggingen die zij op 
deze punten hebben gedaan tijdens de Top van Barcelona in 2002;

19. benadrukt de noodzaak tot het waarborgen van de volledige rechten, inclusief 
moederschaps- en sociale zekerheidsrechten, voor alle werkende vrouwen, inclusief 
vrouwen die zelfstandig zijn of werkzaam zijn op het eigen familiebedrijf in de landbouw; 

20. verzoekt de Commissie te onderzoeken in hoeverre de lidstaten geen gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheden tot het nemen van concrete positieve maatregelen in het 
geval de nadelen waarmee vrouwen in hun loopbaan worden geconfronteerd zeer ernstig 
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zijn en voor de hand liggen; verzoekt de Commissie hierover een verslag op te stellen;

21. acht het van groot belang te onderzoeken of er een analysemethode ontwikkeld kan 
worden waarmee exact vastgesteld kan worden wat banen behelzen, om het recht op 
gelijke beloning voor vrouwen en mannen te waarborgen, passende erkenning te geven 
aan individuen en beroepen en tegelijkertijd de nodige waardigheid te geven aan werk als 
een structurerende factor, met het oog op de verhoging van de productiviteit, mededinging 
en kwaliteit van ondernemingen en verbetering van het leven van werknemers, zowel 
mannen als vrouwen; overweegt dat wetenschappelijke onderzoek op dit gebied van 
essentieel belang is om de huidige methode voor het meten van de sociale waarde van 
werk te wijzigen die gebaseerd is op traditionele genderideeën ten aanzien van het belang 
van verschillende activiteiten, met gevolg dat de structurele beloningsverschillen tussen de 
sectoren nog steeds bestaan;

22.  verzoekt de Commissie en de lidstaten om heldere, gedetailleerde en meetbare 
indicatoren en normen voor gelijke behandeling op te stellen ten einde verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen en de mate van eerbiediging van de rechten van vrouwen in 
ondernemingen te evalueren; is van mening dat het geven van goede voorbeelden van 
groot belang is en dat schending van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen een goed argument is voor het niet toekennen van overheidsopdrachten aan 
ondernemingen;

23. verzoekt de Commissie haar expertise waar nodig beschikbaar te stellen aan de lidstaten 
en doortastende maatregelen te nemen om de uitwisseling van goede praktijken op het 
gebied van gelijke behandeling van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt te 
ondersteunen;

24. wijst op de noodzaak tot aanmoediging van initiatieven die personeelsbeleid en positieve 
maatregelen in ondernemingen ter bevordering van gendergelijkheid intensiveren en 
omzetten, en tot aanmoediging van voorlichtings- en opleidingsmaatregelen om praktijken 
die succesvol waren in organisaties en ondernemingen te bevorderen, over te dragen en in 
praktijk te brengen;

25. verzoekt de Commissie de omzetting van Richtlijn 2002/73/EG en de overeenstemming 
van de wetgeving na deze omzetting zorgvuldig te volgen en druk te blijven uitoefenen op 
de lidstaten.
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