
PA\730303NL.doc PEPE409.368v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

<RefProc>2008/2098(INI)</RefProc>

19.6.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

voor de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Rapporteur: Marusya Ivanova Lyubcheva



PEPE409.368v01-00 2/4 PA\730303NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\730303NL.doc 3/4 PEPE409.368v01-00

NL

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:

- gelet op Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 
2002 tot wijziging van Richtlijn 76/207/EEG van de Raad 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 arbeidsvoorwaarden1,

A. overwegende dat mobiliteit van werknemers een belangrijk instrument is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabonstrategie, maar dat deze mobiliteit 
nog steeds laag is, ook onder vrouwen,

B. overwegende dat de dynamische arbeidsmarkt een aanzienlijke uitdaging vormt voor 
werknemers, en met name voor vrouwen met kinderen omdat ze worden gedwongen 
compromissen te sluiten tussen hun beroepsleven en hun gezinsleven,

C. overwegende dat vrouwen moeilijkheden kennen met betrekking tot onder meer 
zwangerschap, het opvoeden van kinderen en betere carrièremogelijkheden, omdat de 
sociale zekerheidsstelsels in de lidstaten niet voldoende zijn aangepast,

1. verzoekt de Commissie rekening te houden met de specifieke behoeften van vrouwelijke 
mobiele werknemers van alle leeftijden en concrete stappen te nemen om aan deze 
behoeften te voldoen op de vier gebieden van het Europees actieplan voor 
arbeidsmobiliteit;

2. dringt er bij de Commissie op aan om de genderdimensie van arbeidsmobiliteit te 
onderzoeken en te adviseren welke flexibele instrumenten kunnen worden aangewend om 
de resterende barrières die vrouwen op hun pad vinden, te slechten;

3. stelt de Commissie voor om op meisjes en vrouwen gerichte informatiecampagnes over 
de mogelijkheden van arbeidsmobiliteit te organiseren, zodat zij zich gemakkelijker 
kunnen aanpassen aan de dynamische arbeidsmarkt;

4. verzoekt de lidstaten en belanghebbenden rekening te houden met de obstakels die zich 
bij arbeidsmobiliteit van vrouwen voordoen en deze obstakels weg te nemen door voor 
het volgende te zorgen: eerlijke toegang tot gediplomeerde beroepen en hoge functies, 
gelijke salarissen, flexibele werktijden, adequate gezondheidszorg en kinderopvang, 
onderwijsvoorzieningen van een goede kwaliteit voor kinderen, overdraagbaarheid van 
pensioenrechten, uitbanning van stereotypen op basis van geslacht, enz.;

5. adviseert dat lidstaten en regionale en lokale autoriteiten actief bijdragen aan de 
bevordering van gerichte werkgelegenheid, opleidingen, schriftelijk onderwijs en 

                                               
1 PB L 269 van 5.10.2002, blz. 15.
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voorlichtings- en taalprogramma's om er zo voor te zorgen dat de arbeidsmarkt 
vrouwvriendelijker wordt en dat een beroepsleven en een gezinsleven goed gecombineerd 
kunnen worden;

6. erkent het voorstel van de Commissie om de netwerkcapaciteit van TRESS te versterken 
en het toepassingsgebied en de kwaliteit van EURES te verstevigen door vrouwen op te 
nemen als een specifieke categorie werknemers.
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