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VOORSTELLEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept het standpunt dat gelijke kansen een essentieel onderdeel uitmaken van het 
sociale beleid, dat op zijn beurt een van de voornaamste domeinen is binnen de opdracht 
van ‘gedeelde bevoegdheid’ zoals omschreven in het ontwerpverdrag voor een Grondwet 
voor Europa, en als dusdanig dient te worden behandeld in de context van het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, die een directe impact hebben op het 
productieve potentieel van de EU;

2. is van oordeel dat het concurrentievermogen van de Europese industrie samenhangt met 
de demografische uitdagingen waarmee de EU vandaag wordt geconfronteerd en die in de 
nabije toekomst nog zullen toenemen; is van oordeel dat het stimuleren van 
gendergelijkheid en een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwen en 
mannen de negatieve gevolgen van het demografische onevenwicht mede zullen 
verzachten;

3. wijst erop dat het beginsel van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ een eerlijk principe is dat de 
arbeidsproductiviteit en het concurrentievermogen aanzwengelt van industrieën die 
worden blootgesteld aan internationale concurrentie en dat het dichten van de genderkloof 
een manier is om inspanningen te belonen en gendergerelateerde stereotypes op het werk 
tegen te gaan;

4. roept de Commissie op om een haalbaarheidsstudie uit te voeren waarin de potentiële 
impact wordt beschreven van een Europees beleid inzake positieve discriminatie ten 
gunste van werkgelegenheid voor vrouwen in de privésector op het welzijn en de 
pensioensystemen in de lidstaten;

5. steunt elk Europees schema dat door de Commissie geschikt wordt geacht voor het 
aanmoedigen en promoten van vrouwelijk ondernemersschap;

6. verzoekt de Commissie gunstig te staan tegenover het standpunt van de sociale partners 
dat ‘gender mainstreaming’ een impactevaluatie van alle herziene of nieuwe Europese 
beleidsbeslissingen vereist;


