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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A.  overwegende dat de Lissabonstrategie de noodzaak onderstreept van een grotere deelname 
van vrouwen aan het arbeidsproces om de doelstellingen te bereiken: 

1.  betreurt het dat de mededeling van de Commissie niet stelselmatig aandacht schenkt aan 
de genderfactor in haar onderzoek over de demografische veranderingen, ondanks het feit 
dat dit verschijnsel niet los kan worden gezien van de plaats van de vrouw;

2.  doet een beroep op de lidstaten om de strijd aan te binden met vooroordelen en 
stereotypen die leiden tot een structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
volledige participatie van vrouwen in alle geledingen van de maatschappij in de weg 
staan;

3.   beklemtoont dat ondanks de vooruitgang die de lidstaten geboekt hebben wat betreft het 
aantal werkende vrouwen, andere soorten van discriminatie die te maken hebben met de 
arbeidsparticipatie van vrouwen nog altijd bestaan of zelfs toenemen;

4.   beklemtoont de noodzaak de flexibiliteit in de werktijd van vrouwen te vergroten, zodat 
zij gezin en beroep beter met elkaar kunnen verenigen, wat niet gelijk mag staan aan het 
afzien van een loopbaan, maar de uitkomst moet zijn van een vrije keuze;  

5.   onderstreept dat het scheppen van voorwaarden voor het krijgen van kinderen door 
vrouwen, gezien de gevolgen van de teruggang van het geboortecijfer, in het belang is van 
de gehele samenleving en niet alleen in dat van vrouwen;

6.   dringt erop aan dat mannen intensief betrokken worden bij het beleid dat moet leiden tot 
een beter samengaan van gezin en werk;

7.   dringt er bij de lidstaten op aan een cultuur te creëren van een flexibeler werkplek waar de 
individuele behoeften van de werkende vrouw met een gezin en de eisen van de 
werkgever beter op elkaar zijn afgestemd;

8.   doet een beroep op de lidstaten structuren in het leven te roepen voor een goede en 
betaalbare opvang van kinderen en andere zorgbehoevenden; 

9.   is ingenomen met de uitwisseling van goede praktijken waarbij de open 
coördinatiemethode tussen de lidstaten wordt toegepast en beklemtoont de efficiënte 
reactie op de demografische ontwikkelingen van de Scandinavische landen waar de hoge 
participatiegraad van vrouwen gepaard gaat met de hoogste geboortecijfers, wat een 
studieonderwerp voor de Commissie zou moeten zijn, zodat de relatie tussen deze beide 
verschijnselen kan worden geanalyseerd, rekening houdend met de aanwezigheid van 
structuren voor kinderopvang; 
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10. dringt er bij de lidstaten op aan de gelijkheid tussen de seksen en de evenredigheid van de 
werktijd bij de ontwikkeling van levensloopregelingen als voorrangsgebieden voor 
overheden, werkgevers en andere actoren aan te merken; 

11. erkent dat migrantenvrouwen een belangrijke rol spelen en dringt er bij de lidstaten op aan 
om er door hun integratiebeleid voor te zorgen dat deze vrouwen een eerlijke beloning 
ontvangen voor hun investering in menselijk kapitaal;

12. vindt het jammer dat in het Groenboek geen melding wordt gemaakt van het groeiend 
aantal nieuwe gezinsvormen, met name éénoudergezinnen waarin voor 85% een vrouw 
aan het hoofd staat, die een grotere kans lopen in armoede te moeten leven;

13. moedigt de lidstaten aan de instelling van een gegarandeerd minimuminkomen te 
bevorderen, zodat vrouwen in waardigheid kunnen leven en toegang hebben tot een 
beroepsopleiding, al naar gelang de behoeften van de arbeidsmarkt;

14. dringt er bij de lidstaten op aan regelingen te treffen die voorzien in betaald 
moederschaps-/vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind, voor een periode van 
tenminste een jaar, die eerlijk verdeeld kan worden door bevordering van het 
ouderschapsverlof voor vrouwen én mannen;

15. dringt er bij de lidstaten op aan bewustwordingscampagnes te organiseren over 
demografische kwesties zodat in Europa een einde komt aan de daling van het aantal 
geboorten.      


