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AANBEVELINGEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid op te nemen:

A. Onderstaande aanbevelingen in haar ontwerpresolutie:

1. is verheugd over het plan van de Commissie om de oorzaken achter de 
beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te onderzoeken en gerichte maatregelen 
te ontwikkelen om een einde te maken aan deze beloningsverschillen en de hiermee 
gepaard gaande segregatie van de vrouwelijke arbeidsmarkt; benadrukt dat de vele studies
en het grote aantal gegevens die reeds beschikbaar zijn aangeven dat de vooruitgang op dit 
vlak te langzaam is geweest (een afname van het verschil in beloning van 17% in 1995 
naar 15% in 2005).

2. vestigt de aandacht op het feit dat de betreffende statistieken coherent, vergelijkbaar en 
volledig moeten zijn en rekening moeten houden met nieuwe systemen voor het 
classificeren en organiseren van personeel en het hervormen van de werkorganisatie en is 
van mening dat de beloningsverschillen niet alleen moeten worden vastgesteld op basis 
van de verschillen in bruto uurloon, maar ook rekening moeten houden met factoren als 
individuele toeslagen, functieclassificatie, arbeidsorganisatiemodellen, werkervaring en 
productiviteit, die niet alleen in kwantitatief opzicht (het aantal uren dat een werknemer 
fysiek aanwezig is op de werkplek), maar ook in kwalitatief opzicht moet worden 
gemeten.

3. is van oordeel dat een strategie om aan de beloningsverschillen, de horizontale en 
verticale segregatie van de arbeidsmarkt en het stereotyperen van banen en sectoren die 
vaak door vrouwen worden gedomineerd een einde te maken, een kader vereist van 
wetgevende en overige maatregelen op verschillende niveaus, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen beloningsdiscriminatie en beloningsverschillen op basis van andere 
factoren dan directe of indirecte discriminatie, aangezien de eerste vorm van discriminatie 
rechtstreeks onder de wetgeving valt en de tweede vorm moet worden opgelost door 
middel van gerichte beleidsmaatregelen en specifieke maatregelen.

4. is van mening dat de verschillende maatregelen die zijn voorgesteld om de 
betalingsverschillen te verminderen, met het oog op de verschillende belanghebbenden 
waarop ze zijn gericht - de lidstaten, sociale partners en organisaties die zich inzetten voor 
gelijke kansen – gebaseerd moeten zijn op een passende combinatie van economische, 
werkgelegenheids- en sociale beleidsmaatregelen, waaronder:

(a) specifieke beleidsmaatregelen die het mogelijk maken een baan met een gezins- en een 
privéleven te combineren, met inbegrip van kinderopvang en andere zorgdiensten (die 
ongeacht de status en het soort contract van een individuele werknemer toegankelijk 
moeten zijn), een flexibele indeling van het werk en flexibele uren, evenals 
zwangerschapsverlof en vaderschaps-, ouderschaps en gezinsverlof,

(b) een fiscaal en socialezekerheidsbeleid, met inbegrip van genderspecifieke maatregelen, 
die erop gericht zijn oneerlijke en onterechte beloningsverschillen te compenseren en de 
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werkgelegenheid van vrouwen te verbeteren,

(c) specifieke maatregelen uit hoofde van de nationale programma’s om de geïntegreerde 
richtsnoeren voor de 2008/2010-cyclus van de Lissabonstrategie ten uitvoer te leggen, die
zijn opgesteld om rekening te houden met de specifieke situatie van elk land en om ervoor 
te zorgen dat de Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006/2010 
volgens schema ten uitvoer wordt gelegd, 

(d) concrete and specifieke maatregelen (krachtens artikel 141, lid 4 van het Verdrag) om 
beloningsverschillen en seksesegregatie op te heffen, uit te voeren op verschillende 
niveaus, zowel contractueel als sectorgebonden, door de sociale partners en organisaties 
die zich inzetten voor gelijke kansen, zoals: de sociale partners verplichten 
beloningsovereenkomsten te sluiten, systematische onderzoeken uit te voeren op het 
gebied van gelijke beloning, de gelijkheidsplannen van bedrijven ten uitvoer te leggen, 
kwalitatieve en kwantitatieve doelen stoelen en vergelijkingen uitvoeren, door de 
betreffende partijen goedgekeurde goede praktijken uitwisselen, vergezeld van verslagen 
over de belemmeringen en problemen die zich hebben voorgedaan,

(e) de invoering van een bepaling waarmee gendergelijkheid en gelijke beloning in 
overheidscontracten wordt gegarandeerd evenals de invoering van een specifiek label, 
zoals een ‘kwaliteitscertificaat’ voor gender- en beloningsbeleidsmaatregelen, dat aan 
bedrijven kan worden verstrekt zodat zij bepaalde voordelen genieten op het gebied van 
toegang tot nationale, lokale en Europese steunmaatregelen en financiering en waarmee 
hun kansen op het binnenhalen van overheidscontracten worden vergroot.

B. Onderstaande aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie:

1. is van mening dat ervoor moet worden gezorgd dat artikel 141, de leden 1 en 2, van het 
Verdrag correct worden geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd en dat maatregelen worden 
genomen met betrekking tot de betreffende richtlijn (op Europees niveau en/of in 
samenhang met de omzetting en tenuitvoerlegging ervan op nationaal niveau) - met 
bijzondere aandacht voor:

(a) de concepten van belonings- en sectorale regelingen inzake sociale zekerheid; deze dienen 
op zodanige manier te worden geformuleerd dat zij de gegevens en beoordelingen van 
nieuwe functieclassificatiestelsels volledig weergeven,

(b) functieclassificatie, waarbij moet worden gewaarborgd dat de nieuwe systemen voor het 
classificeren en organiseren van personeel en arbeid worden gebruikt als gegevensbron en 
als evaluatieschalen voor het bepalen van de beloning, rekening houdend met het beginsel 
van vergelijkbaarheid, 

(c) de taken van organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen, door ervoor te zorgen dat 
zij een grotere rol spelen naast de sociale partners,

(d) de informatie van werkgevers over gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de 
werkplek, met de mogelijkheid voor specifiekere en meer gerichte informatie over
beloningsverschillen, samen met meer betrokkenheid van en een specifieke rol voor de 
sociale partners en organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen.
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2. is ervan overtuigd dat het van essentieel belang is te zorgen voor een betere en snellere 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn die zijn gericht op het aanpakken van 
beloningsverschillen, door ervoor te zorgen dat de lidstaten, de sociale partners en 
organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen maatregelen toepassen als omschreven 
in het door de sociale partners in maart 2005 goedgekeurde ‘kader voor acties ten aanzien 
van gendergelijkheid’, door zorg te dragen voor:

(a) de verspreiding van informatie en richtsnoeren over praktische methodes (in het bijzonder 
voor het midden- en kleinbedrijf) om de beloningsverschillen aan te pakken, met inbegrip 
van nationale of sectorale collectieve overeenkomsten, 

(b) het vergaren van genderspecifieke, transparante en toegankelijke statistische gegevens 
(gebruik makend van methodes die rekening houden met een groot aantal variabelen) op 
nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau,

(c) de ontwikkeling van transparante en genderneutrale werkevaluatiesystemen op basis 
waarvan, indien nodig op individueel niveau, kan worden beoordeeld of 
functieomschrijvingen en beloningscriteria discriminatoir zijn,

(d) specifieke opleidingen voor sociale partners op basis van een gereedschapskist van 
analytische instrumenten en gerichte maatregelen die gebruikt kunnen worden bij het 
opstellen van contracten of bij het nagaan of de regels en beleidsmaatregelen die de 
beloningsverschillen moeten beperken ook werkelijk ten uitvoer worden gelegd.
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