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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 in het Verslag van de Commissie inzake gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen – 2008 (COM(2008)0010)1 wordt gesteld dat hoewel vrouwen gestadig meer 
deelnemen aan het arbeidsproces, er nog belangrijke inspanningen nodig blijven voor wat 
betreft de kwaliteit van de arbeidsparticipatie van 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 gelijkheid tussen mannen en vrouwen gedurende het 
arbeidsleven en daarna,

B. overwegende dat er geen specifieke genderrichtlijnen gelden binnen de Europese 
werkgelegenheidsstrategie of de hoofdcomponent gelijke kansen,

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

D. overwegende dat de flexizekerheidsstrategie verwachtingen wekt ten aanzien van een betere 
combinatie van werk en privé-leven van mannen en vrouwen; overwegende dat niet alle 
lidstaten de doelstellingen van Barcelona in 2010 zullen hebben gerealiseerd; voorts 
overwegende dat zorgfaciliteiten voor afhankelijke gezinsleden nog niet zijn geïntegreerd in 
beleidsstrategieën,

1. roept de Commissie en de lidstaten op tot een betere integratie van het genderbeleid in alle 
werkgelegenheids- en socialezekerheidsstrategieën, met name de flexizekerheidsstrategie;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten instrumenten te ontwikkelen ter waarborging dat hoge 
opleidingskwalificaties van vrouwen leiden tot ‘betere banen’;

3. verwijst naar haar resolutie van 9 maart 2004 inzake werk, gezin en privé-leven2 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 te bevorderen dat de zorg voor afhankelijke 
gezinsleden gelijkelijk wordt verdeeld tussen mannen en vrouwen;

4. benadrukt de rol van werkgevers bij de totstandbrenging van een moderne arbeidsorganisatie 
en de rol van de lidstaten bij het verlenen van toegankelijke en betaalbare kwaliteitsdiensten 
om een betere combinatie van werk en gezinsleven mogelijk te maken;

                                               
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.
2 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 492.
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5. roept de lidstaten op tot nastreving van de doelstelling van gelijke economische 
onafhankelijkheid voor mannen en vrouwen;

6. roept de lidstaten op regels en procedures te formuleren ter waarborging van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen inzake pensioenregelingen.
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