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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in werkgelegenheid en beroep
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0279)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 141, lid 3 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0037/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding 
van elke vorm van discriminatie op grond 
van geslacht en in het bijzonder om 
preventieve maatregelen te nemen tegen 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving en praktijk.

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding 
van elke vorm van discriminatie op grond 
van geslacht en in het bijzonder om 
preventieve maatregelen te nemen tegen 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek en bij de toegang tot werk en 
beroepsopleiding, in overeenstemming met 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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de nationale wetgeving en praktijk.

Motivering

Intimidatie en seksuele intimidatie komen niet alleen voor op de werkplek, maar ook bij de 
toegang tot werk en beroepsopleiding.

Amendement 2
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Het beginsel van gelijke beloning 
voor mannen en vrouwen is reeds vast 
verankerd in artikel 141 van het Verdrag 
en wordt door het Hof van Justitie in 
diens vaste jurisprudentie bevestigd. Dit 
beginsel is een essentieel en onontbeerlijk 
bestanddeel van zowel het acquis 
communautaire als van de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie op het gebied van 
discriminatie op grond van geslacht.

Motivering

Dit amendement is bedoeld ter verduidelijking van de huidige rechtspositie, doordat 
andermaal wordt verwezen naar de primairrechtelijke voorschriften van het 
Gemeenschapsrecht en de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Amendement 3
Overweging 9

(9) Het is voldoende aangetoond dat het 
beginsel van gelijke beloning niet enkel 
van toepassing is in situaties waarin 
mannen en vrouwen voor dezelfde 
werkgever werken. Volgens de arresten 
van het Hof van Justitie in zaak C-320/00, 
A.G. Lawrence e.a. tegen Regent Office 
Care Ltd., Commercial Catering Group en 
Mitie Secure Services Ltd.1 , en zaak C-
256/01, Debra Allonby tegen Accrington 
& Rossendale College, Education 
Lecturing Services, trading as Protocol 
Professional en Secretary of State for 
Education and Employment2 , moet er 
echter één bron zijn waaraan de 

(9) Het Hof van Justitie heeft vastgesteld 
dat het beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen onder bepaalde 
omstandigheden niet alleen voor situaties 
geldt waarin mannen en vrouwen voor 
dezelfde werkgever werken.
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verschillen in loonvoorwaarden kunnen 
worden toegeschreven, aangezien er 
anders geen entiteit is die 
verantwoordelijk is voor de ongelijkheid 
en die de gelijke behandeling zou kunnen 
herstellen.
_____________
1 Jurispr. 2002, blz. I-7325.
2 Arrest van 13.1.2004.

Motivering

Deze overweging heeft evenals met artikel 4 van het richtlijnvoorstel betrekking op de in de 
oorspronkelijke tekst genoemde arresten van het Europees Hof van Justitie, waarin het om 
zeer specifieke situaties ging die niet te veralgemenen zijn. Bovendien reikt de overweging 
verder dan het negatieve oordeel in de genoemde arresten. Daarnaast had het Hof van 
Justitie het criterium "niet één enkele bron" als uitsluitingsgrond voor de toepasbaarheid van 
de plicht tot gelijke beloning gehanteerd.

Amendement 4
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) De lidstaten dienen tezamen met de 
sociale partners het probleem van de 
blijvende genderspecifieke loonverschillen 
en de nog steeds duidelijke segregatie 
tussen mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt te ondervangen door middel 
van flexibele arbeidstijdregelingen, die 
zowel mannen als vrouwen in staat stellen 
gezin en beroep beter te combineren; dit 
omvat ook adequate regelingen voor 
ouderschapsverlof, dat door beide ouders 
kan worden genomen.

Motivering

Gendergelijkheid vergt veranderingen voor zowel mannen als vrouwen. Het is daarom van 
essentieel belang dat de lidstaten er in samenwerking met de sociale partners voor zorgen dat 
zowel mannen als vrouwen aan de vormgeving van nieuwe strategieën ter verwezenlijking van 
gendergelijkheid meewerken.

Amendement 5
Overweging 13 bis (nieuw)
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(13 bis) In het geval van 
pensioenregelingen met vaststaande 
uitkeringsniveaus kunnen bepaalde 
elementen, zoals conversie in een 
kapitaalsom van een deel van een 
periodiek pensioen, overdracht van 
pensioenrechten, een aan een persoon ten 
laste uit te keren pensioen in ruil voor 
opgave van een deel van het pensioen, of 
een verminderd pensioen in ruil voor 
vervroegde uittreding, tot een ongelijke 
situatie leiden wanneer de verschillen in 
de bedragen voortvloeien uit het gebruik 
van naar geslacht verschillende actuariële 
gegevens op het moment dat het pensioen 
wordt uitgekeerd.

Motivering

Om artikel 8, lid 1 h van onderhavig richtlijnvoorstel te verduidelijken dienen de tot dusver in 
de bijlage bij Richtlijn 96/97/EG genoemde aspecten omwille van de rechtszekerheid niet 
volledig te worden geschrapt, maar ten minste in de overwegingen apart te worden genoemd.

Amendement 6
Overweging 25

(25) Het Hof van Justitie heeft duidelijk 
bepaald dat, om effectief te zijn, het 
beginsel van gelijke behandeling impliceert 
dat de vergoeding die voor een inbreuk 
wordt toegekend in verhouding moet staan 
tot de geleden schade. Daarom mag niet 
worden toegestaan dat vooraf een 
maximumbedrag voor compensatie wordt 
vastgesteld. 

(25) Het Hof van Justitie heeft duidelijk 
bepaald dat, om effectief te zijn, het 
beginsel van gelijke behandeling impliceert 
dat de vergoeding die voor een inbreuk 
wordt toegekend in verhouding moet staan 
tot de geleden schade. Daarom mag niet 
worden toegestaan dat vooraf een 
maximumbedrag voor compensatie wordt 
vastgesteld, behalve in gevallen waarin de 
werkgever kan aantonen dat de enige 
schade die een sollicitant heeft geleden als 
gevolg van discriminatie in de zin van de 
richtlijn is dat zijn/haar sollicitatie niet in 
aanmerking is genomen.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de formulering van de overweging af te stemmen op het 
daarmee overeenkomende artikel 18 van het richtlijnvoorstel.
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Amendement 7
Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) Om de oorzaken van de 
uiteenlopende behandeling van mannen 
en vrouwen bij kwesties inzake 
werkgelegenheid en beroep beter te 
begrijpen dienen de beschikbare 
specifieke data en statistieken betreffende 
gender te worden geanalyseerd. 
Daarnaast dient te worden nagegaan in 
hoeverre er behoefte is aan uitgebreidere 
verzameling van genderspecifieke 
gegevens. 

Motivering

Cijfers zoals deze zijn te vinden in het jongste verslag van de Commissie over 
gendergelijkheid laten zien dat de verschillen tussen de seksen ondanks alle communautaire 
inspanningen toch blijven bestaan. Om de oorzaken van het loonverschil tussen mannen en 
vrouwen op te sporen zijn diepgaande analyses nodig. Inzage en beoordeling van bestaande 
gegevens en genderspecifieke statistieken is daarbij een belangrijke stap. Verder moet worden 
nagegaan op welke gebieden er meer behoefte aan het verzamelen van gegevens bestaat en op 
welke manier deze bijeen kunnen worden gebracht.

Amendement 8
Overweging 28 ter (nieuw)

(28 ter) Gendergelijkheid bij kwesties 
betreffende werkgelegenheid en beroep 
kan niet beperkt blijven tot maatregelen 
van de wetgever. De Europese Unie en de 
lidstaten moeten het proces van 
bewustwording van het probleem van 
loondiscriminatie en verandering van de 
manier van denken sterker stimuleren en 
daarbij voor zover mogelijk alle betrokken 
krachten op openbaar en particulier 
niveau betrekken. Hierbij kan de dialoog 
tussen de sociale partners een belangrijke 
rol spelen.

Motivering

Discriminatie begint tussen de oren. Nationale en Europese voorlichtingscampagnes kunnen 
dan ook een verandering in de manier van denken op de werkplek stimuleren. Tegelijkertijd 
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moeten echter ook andere betrokken actoren, zoals de sociale partners, worden verplicht 
discriminatie te bestrijden.

Amendement 9
Artikel 2, lid 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap 
of bevallingsverlof in de zin van Richtlijn 
92/85/EEG.

Motivering

Omwille van de systematiek dient de in artikel 15, lid 1 genoemde definitie in de eerste titel 
van het richtlijnvoorstel te worden overgenomen.

Amendement 10
Artikel 3, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
zelfstandigen, van werknemers wier 
arbeid is onderbroken door ziekte, 
moederschap, ongeval of onvrijwillige 
werkloosheid, en van werkzoekenden, op 
gepensioneerde of invalide werknemers, 
alsmede op hun rechtverkrijgenden, 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of praktijk.

schrappen

Motivering

Deze bepaling is afkomstig uit Richtlijn 96/97/EG, die betrekking heeft op de verwezenlijking 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij ondernemings- en 
sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid. Omwille van de systematiek zou deze bepaling 
daarom tevens moeten worden opgenomen in de tweede titel van de herschikte richtlijn, 
waarin de ondernemings- en sectoriële regelingen worden behandeld. Het amendement 
inzake artikel 5 bis (nieuw) zorgt hiervoor.

Amendement 11
Artikel 4, alinea 1

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 
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discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning die aan één bron is toe te 
schrijven, worden afgeschaft.

discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning worden afgeschaft.

Motivering

Het voorstel van de Commissie berust op twee arresten van het Europees Hof van Justitie 
(Lawrence, zaak C-320/00 en Allonby, zaak C-256/01), waarin het om zeer specifieke 
gevallen ging die niet te veralgemenen zijn. Bovendien reikt de overweging verder dan het 
negatieve oordeel in de genoemde arresten, daar het Hof van Justitie het criterium "niet één 
enkele bron" slechts als uitsluitingsgrond voor de toepasbaarheid van de plicht tot gelijke 
beloning had gehanteerd.

Amendement 12
Artikel 5 bis (nieuw)

Dit hoofdstuk is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
zelfstandigen, van werknemers wier 
arbeid is onderbroken door ziekte, 
moederschap, ongeval of onvrijwillige 
werkloosheid, en van werkzoekenden of 
gepensioneerde of invalide werknemers, 
alsmede op de rechtverkrijgenden van 
deze werknemers, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk.

Motivering

Deze bepaling is afkomstig uit Richtlijn 96/97/EG, die betrekking heeft op de verwezenlijking 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij ondernemings- en 
sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid. Omwille van de systematiek zou deze bepaling 
daarom tevens moeten worden opgenomen in de tweede titel van de herschikte richtlijn, 
waarin de ondernemings- en sectoriële regelingen worden behandeld.

Amendement 13
Artikel 15, lid 1

1. Het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap 
of bevallingsverlof vormt een 
discriminatie in de zin van deze richtlijn.

schrappen



PE 355.544v01-00 12/1 PR\559056NL.doc

NL

Motivering

In verband met een eerder amendement dient deze bepaling omwille van de systematiek deel 
uit te maken van de algemene definitie in artikel 2 van onderhavig richtlijnvoorstel, en kan zij 
daarom op deze plaats worden geschrapt.

Amendement 14
Artikel 18

De lidstaten nemen in hun interne 
rechtsorde de nodige maatregelen op om te 
zorgen voor reële en effectieve 
compensatie of reparatie, naargelang zij 
bepalen, van de schade geleden door een 
persoon als gevolg van discriminatie op 
grond van geslacht, op een wijze die 
afschrikkend is en evenredig aan de 
geleden schade. Deze compensatie of 
reparatie mag niet worden beperkt tot een 
vooraf vastgesteld maximumbedrag, 
behalve in gevallen waarin de werkgever 
kan aantonen dat de enige schade die door 
een sollicitant als gevolg van discriminatie 
in de zin van deze richtlijn is geleden, 
bestaat in de weigering om zijn sollicitatie 
in aanmerking te nemen.

De lidstaten nemen in hun interne 
rechtsorde de nodige maatregelen op om te 
zorgen voor reële en effectieve 
compensatie of reparatie, naargelang zij 
bepalen, van de schade geleden door een 
persoon als gevolg van discriminatie op 
grond van geslacht, op een wijze die 
afschrikkend is en evenredig aan de 
geleden schade. Deze compensatie of 
reparatie mag niet worden beperkt tot een 
vooraf vastgesteld maximumbedrag, 
behalve in gevallen waarin de werkgever 
kan aantonen dat de enige schade die door 
een sollicitant als gevolg van discriminatie 
in de zin van deze richtlijn is geleden, 
bestaat in de weigering om zijn sollicitatie 
in aanmerking te nemen. De vaststelling 
van maximumgrenzen is met het oog op 
ondernemings- en sectoriële regelingen 
inzake sociale zekerheid toegestaan.

Motivering

De uitbreiding van het in artikel 18 van het richtlijnvoorstel opgenomen principiële verbod op 
een maximumgrens voor compensatie betekent voor wat betreft de ondernemings- en 
sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid een duidelijke uitbreiding van het huidige 
toepassingsgebied van de richtlijn. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd de lidstaten op dit 
gebied voorlopig toe te staan een maximumgrens voor compensatie vast te stellen.

Amendement 15
Artikel 21, lid 1

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en monitoring van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en monitoring van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
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discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu.

discriminatie op grond van geslacht, 
waarbij de ondernemings- en sectoriële 
regelingen inzake sociale zekerheid buiten 
beschouwing worden gelaten, en treffen 
daarvoor de nodige maatregelen. Deze 
organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu.

Motivering

De uitbreiding van de in artikel 21 van het richtlijnvoorstel opgenomen bevoegdheden van de 
organen voor gendergelijkheid vormt voor wat betreft de ondernemings- en sectoriële 
regelingen inzake sociale zekerheid een duidelijke uitbreiding van het huidige 
toepassingsgebied van de richtlijn. Dit dient voorlopig niet het geval te zijn.

Amendement 16
Artikel 22, lid 1

1. Overeenkomstig hun nationale tradities 
en praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer 
door toe te zien op de praktijk op het werk, 
door collectieve overeenkomsten, 
gedragscodes en door onderzoek en 
uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken.

1. Overeenkomstig hun nationale tradities 
en praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer 
door toe te zien op de praktijk op het werk, 
door collectieve overeenkomsten, 
gedragscodes en door onderzoek via 
analyse van bestaande genderspecifieke 
gegevens en uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken.

Motivering

Cijfers zoals deze zijn te vinden in het jongste verslag van de Commissie over 
gendergelijkheid laten zien dat de verschillen tussen de seksen ondanks alle communautaire 
inspanningen toch blijven bestaan. Om de oorzaken van het loonverschil tussen mannen en 
vrouwen op te sporen zijn diepgaande analyses nodig. Inzage en beoordeling van bestaande 
gegevens en genderspecifieke statistieken is daarbij een belangrijke stap. 
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TOELICHTING

I. Doel van het Commissievoorstel:

Dit Commissievoorstel heeft tot doel het Gemeenschapsrecht op het gebied van gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van werkgelegenheid en beroep te 
moderniseren en te vereenvoudigen, om een grotere mate van duidelijkheid en 
rechtszekerheid te waarborgen. Hiertoe heeft de Commissie een groot aantal bestaande 
communautaire rechtsvoorschriften tot een enkele tekst samengevoegd. Het gaat hierbij met 
name om de richtlijnen over de beginselen van gelijke beloning, gelijke behandeling bij de 
sociale-zekerheidssystemen voor werknemers, gelijke behandeling van vrouwen en mannen 
wat betreft de toegang tot werk, beroepsopleiding en carrière, alsmede over 
arbeidsvoorwaarden, en de richtlijnen over de bewijslast (RL 75/117/EEG; RL 76/207/EEG; 
RL 2002/73/EG; RL 86/378/EEG; RL 96/97/EG; RL 97/80/EG; RL 98/52/EG). Verder heeft 
de Commissie de omvangrijke jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie in de 
voorgestelde wetstekst verwerkt.

II. Verdere ontwikkeling van de wetgeving inzake gendergelijkheid:

Het Commissievoorstel beperkt zich niet tot de zuivere consolidering van het 
Gemeenschapsrecht op het gebied van gendergelijkheid in werkgelegenheid en beroep. De 
herschikking heeft ook tot doel bepaalde voorschriften, bijvoorbeeld op het gebied van de 
horizontale voorschriften inzake rechtsbescherming, die tot dusver slechts op bepaalde 
subgebieden golden, uit te breiden tot alle onder dit voorstel vallende gebieden uit te breiden.

III. Inhoud van de richtlijn:

Het voorstel is onderverdeeld in vijf titels. In de eerste titel worden de fundamentele 
doelstellingen van de richtlijn uiteengezet en worden begrippen op een uniforme manier 
gedefinieerd. Daarbij gaat het met name om begrippen zoals directe en indirecte discriminatie, 
intimidatie en seksuele intimidatie.

De tweede titel geeft onder verwijzing naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
nogmaals een samenvatting van het beginsel van gelijke beloning. Verder worden de 
bestaande voorschriften over het beginsel van gelijke behandeling in ondernemings- en 
sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid opgesomd, onder verwijzing naar de jongste 
jurisprudentie.

De derde titel bevat een reeks horizontale bepalingen die tot doel hebben de 
rechtsbescherming voor slachtoffers van discriminatie te verbeteren. Hiertoe behoren de 
toegang tot de rechter in geval van niet-toepassing van het beginsel van gelijke behandeling, 
inclusief  het recht op collectieve rechtsvordering voor bepaalde organisaties, verder de 
mogelijkheid om in geval van discriminatie compensatie te eisen, en omkering van de 
bewijslast zodra het vermoeden van discriminatie bestaat. Deze horizontale bepalingen 
worden aangevuld met de inrichting van organen ter bevordering van gelijke behandeling en 
met maatregelen ter bevordering van de sociale dialoog tussen de sociale partners. Deze 
bepalingen, die voor een groot deel reeds bij Richtlijn 2002/73 zijn ingevoerd, worden nu van 
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toepassing op alle subgebieden die onder het Commissievoorstel vallen.

De vierde en de vijfde titel bevatten bepalingen voor de omzetting van de richtlijn en 
slotbepalingen.

IV. Gelijke behandeling, een inventarisatie

Het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen die gelijkwaardig werk 
verrichten, is in artikel 141 van het Verdrag al decennia geleden als primair recht vast 
verankerd. Het Hof van Justitie heeft dit fundamentele beginsel van het Gemeenschapsrecht in 
talloze richtinggevende uitspraken steeds verder ontwikkeld en aldus beslissende impulsen 
gegeven voor de strijd tegen discriminatie in de lidstaten.

Desalniettemin blijkt het loonverschil tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie de
afgelopen jaren nog steeds schrikbarend groot, hoewel het percentage werkende vrouwen is 
toegenomen. Dit blijkt uit de cijfers in het Commissieverslag over de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen van 20041 en 20052. De verschillen in loon tussen mannen en vrouwen in 
de Europese Unie bedragen volgens deze cijfers nog steeds gemiddeld 16%. Daarbij is de 
discrepantie in de particuliere sector groter dan in de publieke sector. In vergelijking met hun 
mannelijke collega's zijn onder vrouwen met een laag opleidingsniveau en oudere vrouwen 
nog steeds minder werkende vrouwen te vinden dan onder mannen. Verder zijn er verschillen 
in het verloop van de carrière en bij de loonstructuur van mannen en vrouwen. Hierbij is er 
vaak een rechtstreeks verband met de mogelijkheden om gezin en beroep te combineren. Tot 
vergelijkbare resultaten komt ook het verslag over gelijk loon voor gelijkwaardig werk, dat de 
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen vier jaar gelegen heeft opgesteld3. 
Ongeacht alle inspanningen, die gepaard gingen met een groot aantal nationale en Europese 
wettelijke maatregelen zijn deze cijfers de afgelopen jaren helaas  nauwelijks veranderd.

V. Opmerkingen en kritiek:

Uw rapporteur onderschrijft en steunt het primaire doel van de Commissie om met behulp van 
onderhavige richtlijn het bestaande recht te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken. Uw 
rapporteur is ervan overtuigd dat de herschikte richtlijn tot verdere ontwikkeling van het 
Gemeenschapsrecht zal leiden, hetgeen voor de vrouwen in kwestie voordelen meebrengt.

De rapporteur wijst er echter tegelijkertijd op dat het bestaande Gemeenschapsrecht de 
ongelijke behandeling van vrouwen en mannen blijkbaar tot op de dag van vandaag niet 
doeltreffend heeft kunnen corrigeren, een situatie die zich ook in de lidstaten voordoet. Op 
papier bestaan alle juridische voorwaarden, ook al is de omzettingstermijn voor bepaalde 
rechtsinstrumenten, zoals Richtlijn 2002/73/EG, die een reeks positieve vernieuwingen 
meebrengt, nog niet afgelopen en moeten de resultaten hiervan nog worden afgewacht.

Bovendien wijst uw rapporteur erop dat de richtlijn niet uitsluitend ter consolidering is 
bedoeld, maar ook ter uitbreiding van het toepassingsgebied van de horizontale bepalingen tot 

  
1 COM(2004)115 van 19.2.2004.
2 COM(2005)44 van 14.2.2005.
3 PE A 5-0275/2001; resolutie van 20 september 2001.



PE 355.544v01-00 16/1 PR\559056NL.doc

NL

gebieden als de ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid. Dit zou een 
substantiële ontwikkeling van het Gemeenschapsrecht betekenen, waarvan de consequenties 
nog niet definitief te beoordelen zijn. In deze gevallen is het van belang dat zorgvuldig wordt 
nagegaan of het voorstel van de Commissie wel volledig toepasbaar is.

De rapporteur stelt voor dat de lidstaten consequent voortgaan bij de omzetting van het 
Gemeenschapsrecht en daarbij nieuwe wegen ter bestrijding van discriminatie inslaan. 
Discriminatie begint tussen de oren. Nationale en Europese voorlichtingscampagnes kunnen 
de manier van denken op de werkplek beïnvloeden.

Tegelijkertijd moeten andere betrokken actoren, zoals de sociale partners, worden verplicht 
nog intensiever op te treden tegen discriminatie. De lidstaten en de sociale partners moeten 
zich buigen over het probleem van de aanhoudende grote verschillen in loon voor mannen en 
vrouwen en de nog steeds duidelijke segregatie op de arbeidsmarkt. Daarbij kunnen de sociale 
partners een beslissende rol spelen, door aan te dringen op flexibele arbeidsregelingen, die 
zowel vrouwen als mannen in staat stellen gezin en beroep beter te combineren.

Om de oorzaken van het loonverschil tussen mannen en vrouwen op te sporen zijn diepgaande 
analyses nodig. Inzage en beoordeling van bestaande gegevens en genderspecifieke 
statistieken is daarbij een belangrijke stap. Ten slotte kunnen de lidstaten ook een belangrijke 
bijdrage tot het opsporen van de oorzaken leveren door de uitwisseling van "best practices".
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