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Amendement 200
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie op aan dat zij de lidstaten 
ondersteunt bij het opzetten of uitbreiden 
van hun infrastructuur voor 
kinderopvang, bijvoorbeeld door alle 
overheidsuitgaven met betrekking tot 
openbare kinderopvang (met inbegrip van 
alle investeringen die worden 
medegefinancierd door de Europese 
fondsen) niet mee te nemen in de 
berekening van het begrotingstekort;

Or. en

Amendement 201
Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten specifieke maatregelen die de 
eerbiediging van sociale rechtvaardigheid 
waarborgen op te nemen in de 
formulering en uitvoering van de 
Europese Green Deal teneinde een 
rechtvaardige transitie te garanderen 
waarbij extra kwetsbare personen en 
groepen bijzondere bescherming genieten;

Or. en

Amendement 202
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie het sociaal 
scorebord voor de Europese pijler van 
sociale rechten verder te integreren in het 
monitoringproces van het Europees 
Semester;

Or. en

Amendement 203
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Europese Commissie 
demografische uitdagingen aan te pakken 
door middel van gemeenschappelijke 
richtsnoeren die zijn gebaseerd op de 
waarden van gendergelijkheid, non-
discriminatie en intergenerationele 
solidariteit, hetgeen, met inachtneming 
van de nationale cultuur en de verschillen 
in sociaal beleid, op nationaal niveau kan 
worden geoperationaliseerd in de 
landspecifieke aanbevelingen;

Or. en

Amendement 204
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een Schrappen
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kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

Or. en

Amendement 205
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 206
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 208
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 209
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen, en te garanderen 
dat de rechtstreekse begunstigden en hun 
gezinnen geen inkomen boven de 
armoedegrens hebben; stelt dat het 
minimuminkomen een tijdelijke 
overgangsmaatregel moet zijn om de 
waardigheid te garanderen van personen 
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die zich in een situatie bevinden van 
aanzienlijke achterstand en 
kwetsbaarheid, en dat er derhalve 
aanvullende maatregelen voor integratie 
moeten worden getroffen door middel van 
openbaar werkgelegenheidsbeleid en de 
ondersteuning en bevordering van de 
nationale productiecapaciteit teneinde de 
schepping van fatsoenlijke banen te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 210
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

8. verzoekt de Commissie de 
verschillende regelingen voor een 
minimuminkomen in de EU te evalueren 
en een vergelijkend onderzoek uit te 
voeren; vraagt de Commissie een verslag 
op te stellen, conclusies te trekken en 
bijzondere aandacht te besteden aan beste 
praktijken op dit gebied, met als doel voor 
minimale sociale bescherming te zorgen;

Or. en

Amendement 211
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 



PE646.977v01-00 8/87 AM\1197733NL.docx

NL

leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming, ofwel een vangnet om een 
fatsoenlijke levensstandaard voor alle 
burgers te garanderen, te zorgen;

Or. en

Amendement 212
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

8. verzoekt de Commissie acties te 
overwegen om lidstaten te helpen met de 
invoering van een rechtvaardig 
minimumloon dat een fatsoenlijke 
levensstandaard garandeert in de 
economische omstandigheden van elke 
lidstaat;

Or. en

Amendement 213
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

8. verzoekt de Commissie een 
alomvattende en ambitieuze Europese 
strategie voor armoede onder werkenden 
voor te leggen, gevolgd door concrete 
voorstellen waarmee wordt beoogd de 
onderliggende oorzaken van armoede 
onder werkenden in Europa aan te 
pakken;

Or. en
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Amendement 214
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake regelingen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

8. verzoekt de Commissie een kader 
betreffende een minimuminkomen voor te 
leggen, met als doel voor minimale sociale 
bescherming te zorgen;

Or. en

Amendement 215
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de nieuwe Commissie dat zij binnen 
de eerste 100 dagen van haar mandaat 
een EU-strategie voor gendergelijkheid 
zal voorstellen, met inbegrip van bindende 
maatregelen voor transparantie omtrent 
beloning; roept de Commissie op dit 
initiatief te voltooien en er instrumenten 
in op te nemen die objectieve criteria 
bieden om genderneutrale evaluaties en 
vergelijkingen uit te voeren van de waarde 
van werk in verschillende sectoren 
teneinde een gelijke beloning voor arbeid 
van gelijke waarde voor vrouwen en 
mannen in alle sectoren en 
beroepsgroepen te waarborgen;

Or. en

Amendement 216
Kira Marie Peter-Hansen
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept eens te meer zich 
zorgen te maken over de niveaus van 
dakloosheid en uitsluiting van 
huisvesting; roept op tot een intensievere 
monitoring en meer aanbevelingen over 
dit onderwerp in het kader van het 
Semester; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringende maatregelen te 
nemen teneinde vorderingen te maken 
met prioriteit 19 van de Europese pijler 
van sociale rechten;

Or. en

Amendement 217
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde 
aanpak van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte huisvesting, 
uitsluiting van huisvesting en 
dakloosheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde 9. vraagt om een geïntegreerde 
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aanpak van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte huisvesting, uitsluiting 
van huisvesting en dakloosheid;

preventie van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte huisvesting en 
uitsluiting van huisvesting en de 
uitbanning van dakloosheid; verzoekt de 
Commissie een Europees kader voor 
sociale en betaalbare huisvesting voor te 
stellen zodat het beleid van de lidstaten 
efficiënt wordt gecoördineerd in 
overeenstemming met aanbeveling 19 van 
de EPSR; merkt op dat de Commissie via 
adequate fondsen als het Europees 
Sociaal Fonds Plus en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling de 
uitvoering moet analyseren van bestaande 
geslaagde modellen als “huisvesting 
eerst”; benadrukt voorts dat de Commissie 
en de lidstaten betere en meer 
geharmoniseerde gegevens moeten 
verzamelen over het aantal daklozen in 
Europa, aangezien deze de basis vormen 
van elk doeltreffend openbaar beleid;

Or. en

Amendement 219
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid;

9. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om een geïntegreerde aanpak van 
het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, energiearmoede en 
uitsluiting van huisvesting; verzoekt de 
Commissie een EU-kader voor te stellen 
voor nationale strategieën voor 
dakloosheid, en verzoekt de lidstaten hun 
strategieën voor dakloosheid op te stellen 
door het beginsel van “huisvesting eerst” 
toe te passen, prioriteit toe te kennen aan 
het regelen van permanente huisvesting 
voor daklozen en de criminalisering van 
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dakloosheid een halt toe te roepen;

Or. en

Amendement 220
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde 
aanpak van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte huisvesting, uitsluiting 
van huisvesting en dakloosheid;

9. dringt aan op een geïntegreerde 
aanpak van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte huisvesting, uitsluiting 
van huisvesting en dakloosheid; verzoekt 
de Commissie en alle EU-lidstaten de 
ontvankelijkheid voor investering van 
openbare huisvesting in het kader van het 
Cohesiefonds te bevorderen (door 
bestaande openbare huisvesting te 
verbeteren en eventueel nieuwe 
huisvesting te bouwen), waarbij dit type 
investeringen niet in aanmerking wordt 
genomen bij de tekortcriteria, en in dit 
opzicht de staatssteunregels worden 
herzien;

Or. en

Amendement 221
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde 
aanpak van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte huisvesting, 
uitsluiting van huisvesting en 
dakloosheid;

9. maakt zich zorgen om het stijgende 
aantal daklozen in de meeste lidstaten; 
benadrukt dat de stijging van het aantal 
daklozen zowel persoonlijke en 
individuele als structurele oorzaken heeft, 
zoals migratie uit landen buiten de EU, de 
migratie van armen vanuit EU-lidstaten, 
het tekort aan betaalbare huisvesting en 
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slecht beleid op het gebied van 
volkshuisvesting; verzoekt de lidstaten 
informatie uit te wisselen over beste 
praktijken om dit urgente sociale 
probleem aan te pakken;

Or. en

Amendement 222
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid;

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, niet-toegankelijke 
huisvesting, uitsluiting van huisvesting en 
dakloosheid zodat niet langer wordt 
geïnvesteerd in gesegregeerde residentiële 
instellingen, personen met een handicap 
snel worden gedeïnstitutionaliseerd en 
gedwongen uitzettingen worden verboden;

Or. en

Amendement 223
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid;

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, niet-toegankelijke 
huisvesting, uitsluiting van huisvesting en 
dakloosheid zodat niet langer wordt 
geïnvesteerd in gesegregeerde residentiële 
instellingen en personen met een 
handicap snel worden 
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gedeïnstitutionaliseerd;

Or. en

Amendement 224
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid;

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid; verzoekt, in 
overeenstemming met de Green Deal, ook 
om adequate maatregelen teneinde de 
kwestie van energiearmoede aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 225
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid;

9. vraagt de lidstaten om een 
geïntegreerde aanpak van het tekort aan 
betaalbare huisvesting, slechte huisvesting, 
uitsluiting van huisvesting en dakloosheid;

Or. en

Amendement 226
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak 
van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte huisvesting, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid;

9. vraagt om een sterke en 
geïntegreerde aanpak van het tekort aan 
betaalbare huisvesting, slechte huisvesting, 
uitsluiting van huisvesting en dakloosheid;

Or. en

Amendement 227
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om een geïntegreerde 
aanpak van het tekort aan betaalbare 
huisvesting, slechte huisvesting, uitsluiting 
van huisvesting en dakloosheid;

9. vraagt om een actieplan om het 
tekort aan betaalbare huisvesting, slechte 
huisvesting, uitsluiting van huisvesting en 
dakloosheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 228
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie een EU-
kaderstrategie voor te stellen voor 
nationale strategieën voor dakloosheid, en 
verzoekt de lidstaten hun strategieën voor 
dakloosheid op te stellen en hier zowel 
proactieve als reactieve maatregelen in op 
te nemen, het beginsel van “huisvesting 
eerst” toe te passen en prioriteit toe te 
kennen aan het regelen van permanente 
huisvesting voor daklozen, manieren voor 
te stellen om energiearmoede aan te 
pakken, uitzettingen te stoppen en de 
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criminalisering van dakloosheid een halt 
toe te roepen;

Or. en

Amendement 229
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om alle barrières weg te 
nemen die belemmeren dat vrouwen 
deelnemen aan de arbeidsmarkt en het 
genderperspectief te integreren in fiscaal 
beleid – onder meer door middel van 
gendercontroles van fiscaal beleid om 
belastinggerelateerde genderstereotypen 
weg te nemen – en te garanderen dat er 
geen nieuwe belastingen en 
uitgavenwetten, -programma’s of -
praktijken worden ingevoerd die de 
genderkloof op de arbeidsmarkt of qua 
netto-inkomen vergroten of het model van 
de mannelijke broodwinner versterken;

Or. en

Amendement 230
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten specifieke voorstellen te doen om 
een rechtvaardige transitie te garanderen 
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met betrekking tot het energie-efficiënter 
maken van het woningbestand in het 
kader van de Green Deal, zonder 
kwetsbare groepen, met name degene die 
worden bedreigd door armoede of sociale 
uitsluiting, bovenmatig te belasten;

Or. en

Amendement 231
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat dakloosheid ook een 
belangrijk volksgezondheidsprobleem is 
aangezien de levensverwachting van 
daklozen aanzienlijk lager is dan die van 
de bevolking in het algemeen;

Or. en

Amendement 232
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt aan op intensievere 
monitoring en meer aanbevelingen 
binnen de EU met betrekking tot 
betaalbare huisvesting en het garanderen 
van het recht op huisvesting voor 
daklozen;

Or. en

Amendement 233
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Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden;

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
leerlingen dat hun potentieel niet volledig 
waarmaakt; verzoekt de lidstaten de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijssystemen te verbeteren 
vanuit een perspectief van een leven lang 
leren, onder meer door middel van 
toereikende financiering en meer 
mogelijkheden om tussen verschillende 
onderwijs- en opleidingstrajecten te 
schakelen en door te stromen; benadrukt 
dat onderwijsresultaten sterk negatief 
worden beïnvloed door sociale uitsluiting, 
discriminatie, armoede en segregatie, 
verwachtingen die zijn gebaseerd op 
geslacht en etnische stereotypen, en dat 
ook hiertegen moet worden opgetreden;

Or. en

Amendement 234
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden;

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters, met name onder 
gemarginaliseerde groepen als personen 
met een handicap of een 
migrantenachtergrond, en het groeiende 
aantal onderpresterende leerlingen; 
verzoekt de lidstaten hun 
onderwijssystemen te verbeteren en te 
investeren in bijscholing via de Europese 
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structuur- en investeringsfondsen 
teneinde te waarborgen dat onderwijs en 
opleiding aansluiten op de behoeften van 
werkgevers; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden;

Or. en

Amendement 235
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden;

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide analyse uit te 
voeren van de factoren die leiden tot 
vroegtijdig schoolverlaten, waaronder 
sociale aspecten, en een voorstel voor te 
leggen om het probleem aan te pakken;

Or. en

Amendement 236
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, 
armoede en segregatie, en dat ook 
hiertegen moet worden opgetreden;

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren en hierbij rekening te houden 
met het belang van de bevordering van 
waarden als menselijke waardigheid, 
wederzijds respect en keuzevrijheid; 
benadrukt dat onderwijsresultaten ook 
worden beïnvloed door de sociale 
achtergrond van leerlingen en roept op tot 
een effectieve bestrijding van 
discriminatie op scholen;

Or. en

Amendement 237
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden;

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren en een leven lang leren te 
bevorderen; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden;

Or. en

Amendement 238
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10



AM\1197733NL.docx 21/87 PE646.977v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede 
en segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden;

10. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters en het groeiende aantal 
onderpresterende leerlingen; verzoekt de 
lidstaten hun onderwijssystemen te 
verbeteren; benadrukt dat 
onderwijsresultaten ook negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, 
armoede, segregatie en slechte integratie, 
en dat ook hiertegen moet worden 
opgetreden;

Or. en

Amendement 239
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan hun inspanningen te 
intensiveren met betrekking tot 
investeringen in toegankelijk en 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige 
opleidingen, waarbij bij- en 
omscholingsmaatregelen – onder meer op 
het gebied van digitale vaardigheden – 
worden versterkt, en een leven lang leren 
te bevorderen; benadrukt dat de 
afstemming van kwalificaties en 
vaardigheden op de werkgelegenheid een 
absolute voorwaarde is voor de 
totstandbrenging van een concurrerende 
arbeidsmarkt in de EU en moet worden 
aangepakt door een nauwere 
samenwerking tussen onderwijsstelsels en 
bedrijven te bevorderen, bijvoorbeeld door 
stages, leren op de werkplek en 
levenslange opleiding te bevorderen; heeft 
hoge verwachtingen omtrent de 
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geactualiseerde vaardighedenagenda voor 
Europa die is aangekondigd door de 
Commissie om integraal te reageren op de 
uitdaging van het afstemmen van de 
vaardigheden op de ecologische en 
digitale transitie;

Or. en

Amendement 240
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan hun inspanningen te 
intensiveren met betrekking tot 
investeringen in betaalbaar, toegankelijk 
en kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
betaalbare, toegankelijke en kwalitatief 
hoogwaardige opleidingen, met inbegrip 
van digitale en overdraagbare 
vaardigheden, en om levenslang leren en 
de ontwikkeling van vaardigheden te 
bevorderen teneinde werknemers voor te 
bereiden op de toekomstige behoeften van 
de arbeidsmarkt die door de groene en 
digitale transformaties zullen veranderen; 
dringt er bij de lidstaten op aan de 
beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels te 
versterken en ervoor te zorgen dat deze 
beter zijn afgestemd op de behoeften van 
de arbeidsmarkt; benadrukt hoe 
belangrijk stages en andere vormen van 
leren op de werkplek zijn; is van mening 
dat wederzijdse erkenning van 
kwalificaties gunstig zal bijdragen aan het 
oplossen van vaardighedentekorten en 
van de verschillen tussen de vraag naar 
en het aanbod van vaardigheden;

Or. en
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Amendement 241
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de grote verschillen 
in basisvaardigheden op het gebied van 
taal en rekenen en in digitale 
vaardigheden een volwaardige participatie 
in de samenleving en op de arbeidsmarkt 
aanzienlijk in de weg staan, waardoor het 
risico ontstaat dat de huidige 
sociaaleconomische ongelijkheden groter 
worden; verzoekt de lidstaten in dat 
opzicht hun regelgeving aan te scherpen 
voor toegankelijke, inclusieve, flexibele en 
kwalitatief hoogwaardige opleidingen om 
basisvaardigheden te verwerven, waarbij 
de meest gemarginaliseerde groepen 
binnen de samenleving ondersteuning op 
maat ontvangen en actief worden 
benaderd; wijst erop dat hiervoor een 
langetermijnsamenwerking tussen 
aanbieders van opleidingen, organisaties 
van het maatschappelijk middenveld, 
regionale en lokale overheden, openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
maatschappelijke diensten nodig is;

Or. en

Amendement 242
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten opwaartse 
convergentie te garanderen met 
betrekking tot een gelijkwaardig, niet-
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overdraagbaar en volledig betaald 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof als 
maatregel om de gendergelijkheid op het 
gebied van zorgtaken te vergroten, en 
hierbij een gelijkwaardige participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
en een eerlijkere verdeling van onbetaalde 
zorg- en huishoudelijke taken te 
bevorderen zodat de grote verschillen in 
tijdelijk of deeltijdwerk kunnen worden 
weggenomen;

Or. en

Amendement 243
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie een nieuwe 
EU-strategie te presenteren voor 
veiligheid en gezondheid op het werk, 
waarmee moet worden gestreefd naar nul 
fatale ongelukken op het werk en gevallen 
van werkgerelateerde kanker, met 
aanvullende bindende grenswaarden voor 
blootstelling op de werkplek, een 
strengere asbestrichtlijn en een nieuwe 
richtlijn inzake psychosociale 
gezondheidsrisico’s;

Or. en

Amendement 244
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat veel traditionele banen 
worden vervangen door nieuwe als gevolg 
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van digitalisering; verzoekt de lidstaten 
meer beroepsopleidingen aan te bieden 
om werknemers die het risico lopen hun 
baan kwijt te raken, op de arbeidsmarkt te 
houden;

Or. en

Amendement 245
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beroepsopleidingen te 
bevorderen waarmee de 
onevenwichtigheden tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt kunnen 
worden verminderd, met een programma 
dat is afgestemd op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en op bedrijven gerichte 
opleidingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 246
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept nogmaals op tot een 
verrijking van het scorebord van macro-
economische onevenwichtigheden met 
sociale indicatoren, onder meer voor 
genderongelijkheden, waaraan evenveel 
belang moet worden gehecht als aan 
economische indicatoren;

Or. en
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Amendement 247
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten te investeren 
in kwalitatief hoogwaardig onderwijs, 
digitale vaardigheden, digitale 
beroepsopleidingen en digitale 
bijscholing, omscholing en regelingen 
voor een leven lang leren voor 
werknemers;

Or. en

Amendement 248
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat onderwijs en 
opleidingen moeten worden verbeterd om 
de vaardigheden af te stemmen op en 
nieuwe banen te scheppen in de milieu- 
en digitale sectoren;

Or. en

Amendement 249
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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10 ter. roept de Commissie op haar 
richtsnoeren voor de lidstaten voor de 
ontwikkeling van doeltreffende regelingen 
voor de validatie van competenties die zijn 
verworven door middel van niet-formele 
en informele leertrajecten te actualiseren 
en versterken, in nauwe samenwerking 
met de belanghebbenden waarop deze 
processen betrekking hebben; benadrukt 
dat door waarde toe te kennen en 
zichtbaarheid te geven aan alle 
competenties, ook niet-cognitieve of 
“zachte” vaardigheden, ongeacht waar 
deze zijn verworven, participatie in de 
samenleving en op de arbeidsmarkt kan 
worden bevorderd, met name voor mensen 
met een laag formeel opleidingsniveau;

Or. en

Amendement 250
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de lidstaten het Europees 
Sociaal Fonds te gebruiken om jongeren 
te helpen meer kwalificaties te behalen en 
in de lidstaten toekomstgerichte, 
kwalitatief hoogwaardige duale 
onderwijssystemen te bevorderen die zijn 
gericht op ondernemerschap en de kloof 
tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt dichten, en er ook voor te 
zorgen dat alle kinderen toegang hebben 
tot kwalitatief hoogwaardig en inclusief 
onderwijs; herhaalt hoe belangrijk het is 
dat extra aandacht wordt besteed aan 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen en niet werken en dat alles moet 
worden gedaan om de barrières weg te 
nemen die belemmeren dat zij hun 
potentieel volledig waarmaken;

Or. en
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Amendement 251
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst op het belang van 
vaardigheden en competenties die in niet-
formele leeromgevingen zijn verworven; 
benadrukt daarom dat het belangrijk is 
een valideringssysteem in te stellen voor 
niet-formele vormen van kennis, in het 
bijzonder kennis die door 
vrijwilligersactiviteiten is verworven;

Or. en

Amendement 252
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. is ermee ingenomen dat het 
Europees Semester op het gebied van 
gezondheidszorg zijn aandacht heeft 
verlegd van kostenbesparing naar het 
leveren van prestaties, en dat daarbij 
wordt onderkend hoe belangrijk 
gezondheidsresultaten en de toegang tot 
hoogwaardige, voor iedereen betaalbare 
gezondheidszorg zijn; verlangt dat 
gemeenschappelijke indicatoren en 
methoden ter beoordeling van de 
prestaties van zorgstelsels worden 
ontwikkeld, zodat ongelijkheid op het 
gebied van gezondheid kan worden 
teruggedrongen; steunt de inspanningen 
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gericht op het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke indicatoren en 
methodologieën voor het beoordelen van 
de prestaties van de nationale 
gezondheidszorgstelsels, inclusief de 
ongelijkheid en de verschillen bij de 
toegang tot gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 253
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, die in de EU 16 % 
bedraagt en de afgelopen tien jaar slechts 
in zeer beperkte mate is afgenomen, en 
van de pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen, en voor het wegnemen van 
prikkels die vrouwen ervan afbrengen te 
gaan werken; verzoekt de Commissie 
derhalve haar inspanningen te 
intensiveren om de 
arbeidsparticipatiegraad van vrouwen in 
Europa te verhogen en hun toegang tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld door middel van aanvullende 
prikkels om ondernemerschap van 
vrouwen te bevorderen; dringt aan op 
toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
en kleuterscholen van goede kwaliteit, 
alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

Or. en
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Amendement 254
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Yana Toom, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; is in dit opzicht ingenomen met 
de toezegging van de Commissie dat zij 
gedurende de eerste 100 dagen van haar 
mandaat een richtlijn betreffende 
transparantie omtrent beloning zal 
voorstellen teneinde de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen snel te dichten, en 
roept de lidstaten op de EU-richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven spoedig en volledig uit te 
voeren; vraagt om meer inspanningen voor 
het dichten van de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen en voor het 
wegnemen van prikkels die vrouwen ervan 
afbrengen te gaan werken; dringt aan op 
beleid om ondernemerschap onder 
vrouwen te bevorderen door hen toegang 
te geven tot financiering en zakelijke 
mogelijkheden; dringt ook aan op 
toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
en kleuterscholen van goede kwaliteit, 
alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

Or. en

Amendement 255
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement
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11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven te verbeteren, ouderschap en de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
faciliteren en te zorgen voor gelijk loon 
voor gelijk werk op dezelfde werkplek; 
vraagt om meer inspanningen voor het 
dichten van de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen en voor het 
wegnemen van prikkels die vrouwen ervan 
afbrengen te gaan werken; dringt aan op 
toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
en kleuterscholen van goede kwaliteit, 
alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren; 
onderstreept met dit doel voor ogen de 
flexibiliteit en doeltreffendheid van de 
sociale economie en verzoekt de lidstaten 
een geschikt wetgevingskader te 
ontwikkelen waarbinnen sociale 
ondernemingen kunnen worden opgericht 
en functioneren zonder afschrikwekkende 
bureaucratische lasten;

Or. en

Amendement 256
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven te verbeteren door de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven voor ouders en mantelzorgers 
snel uit te voeren, de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te verbeteren en te 
zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk op 
dezelfde werkplek; is ingenomen met de 
recente raadpleging van de Commissie 
over de richtlijn betreffende transparantie 
omtrent beloning die tot doel heeft de 
loon- en daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
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zorgbehoevenden, onder wie senioren; te dichten en de prikkels weg te nemen die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken 
door passende flexibiliteit te bieden zodat 
meer vrouwen aan het werk kunnen; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

Or. en

Amendement 257
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren; 
roept de lidstaten op fatsoenlijke 
pensioenen te waarborgen voor 
huisvrouwen die ervoor hebben gekozen 
hun kinderen op te voeden;

Or. en

Amendement 258
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op een verlenging van het 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof en 
op volledige betaling tijdens deze vormen 
van verlof; dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare openbare kinderopvang en 
kleuterscholen van goede kwaliteit, alsook 
op openbare zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren en 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 259
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
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zorgbehoevenden, onder wie senioren; zorgbehoevenden, onder wie senioren, om 
de arbeidsparticipatie van vrouwen te 
bevorderen; verzoekt de Commissie een 
richtlijn betreffende transparantie 
omtrent beloning voor te stellen;

Or. en

Amendement 260
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en gratis 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie personen met 
een handicap en senioren;

Or. en

Amendement 261
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
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en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op langdurige 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, in het 
bijzonder senioren;

Or. en

Amendement 262
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; vraagt om meer inspanningen 
voor het dichten van de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

11. verzoekt de lidstaten om het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
verbeteren en te zorgen voor gelijk loon 
voor gelijk werk op dezelfde werkplek; 
vraagt om meer inspanningen voor het 
dichten van de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen en voor het 
wegnemen van prikkels die vrouwen ervan 
afbrengen te gaan werken; dringt aan op 
toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
en kleuterscholen van goede kwaliteit, 
alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren;

Or. en

Amendement 263
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt hoe belangrijk het is 
universele, kwalitatief hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare voorzieningen 
voor kinderopvang te waarborgen om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
verhogen; maakt zich zorgen over de 
ongelijke verwezenlijking van de 
Barcelona-doelstellingen in het kader 
waarvan 33 % van de kinderen jonger dan 
3 naar een kinderopvang moet gaan 
(doelstelling 1) en 90 % van de kinderen 
vanaf 3 jaar en in de leerplichtige leeftijd 
onderwijs moet genieten (doelstelling 2), 
aangezien deze doelstellingen sinds 2002 
in 12 lidstaten zijn gerealiseerd; verzoekt 
de lidstaten de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven voor ouders en mantelzorgers 
spoedig en doeltreffend om te zetten; 
dringt aan op de ontwikkeling van een 
EU-kader voor de zorgeconomie om de 
minimumniveaus van zorg voor ouderen 
en afhankelijke personen te reguleren op 
een manier die vergelijkbaar is met de 
Barcelona-doelstellingen en kwalitatief 
hoogwaardige richtsnoeren vast te stellen 
voor de professionalisering van 
huishoudelijke en zorgtaken;

Or. en

Amendement 264
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. uit zijn bezorgdheid dat de 
verticale en horizontale segregatie van de 
arbeidsmarkt en de aanhoudende loon- en 
pensioenkloven tussen vrouwen en 
mannen in de hele Europese Unie 
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aanzienlijk blijven en dat er weinig 
vrouwen zijn betrokken bij 
besluitvormingsprocessen, met name op 
economisch gebied, met inbegrip van 
sociale dialoog; benadrukt dat 
achtergestelde groepen vrouwen de 
meeste gevolgen ondervinden van deze en 
andere ongelijkheden en verzoekt daarom 
om een intersectionele aanpak in 
werkgelegenheidsbeleid en in het kader 
van sociale bescherming teneinde 
kwetsbare groepen vrouwen, waaronder 
vrouwen met een handicap, te 
ondersteunen; is van mening dat, om een 
dergelijke intersectionele aanpak op 
geslaagde wijze te kunnen invoeren, naar 
geslacht uitgesplitste gegevens en 
informatie moeten worden verkregen, in 
het bijzonder met betrekking tot onder 
meer platform- en niet aangegeven werk, 
actief arbeidsbeleid, mobiliteit, individuele 
actieplannen of 
werkloosheidsuitkeringen;

Or. en

Amendement 265
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. constateert met bezorgdheid dat 
atypische werknemers en zelfstandigen 
ontoereikende of geen toegang tot 
socialebeschermingsstelsels hebben; 
verzoekt de lidstaten maatregelen te 
treffen om deze kwesties aan te pakken, 
met name na de aanbeveling van de Raad 
met betrekking tot de toegang tot sociale 
bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen, die op 6 december 2018 
werd aangenomen; is ingenomen met deze 
aanbeveling en ziet deze als een eerste 
stap en toezegging van de Commissie dat 
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zij de socialebeschermingsstelsels in 
Europa zal versterken, maar benadrukt 
dat er meer moet worden gedaan om 
toegang tot sociale bescherming voor 
iedereen te garanderen;

Or. en

Amendement 266
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie de 
demografische uitdagingen, met name 
degene die betrekking hebben op 
vergrijzing en lage geboortecijfers, aan te 
pakken, aangezien deze op de lange 
termijn een impact zullen hebben op 
diverse aspecten, waaronder 
pensioenstelsels en de gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 267
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de lidstaten onderzoek te 
doen naar de positie van platformwerkers 
in de digitale economie, naar manieren 
om hun ziektekostenverzekering, 
doeltreffende sociale bijdragen en recht 
op collectieve onderhandelingen te 
verbeteren en naar manieren waarop 
nieuwe technologieën en werkwijzen 
nieuwe kansen kunnen scheppen op de 
arbeidsmarkt en de integratie kunnen 
bevorderen van mensen met een zwakke 
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positie op de arbeidsmarkt; stelt een 
specifiek Europees Jaar van de 
digitalisering voor;

Or. en

Amendement 268
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. erkent dat er steeds meer 
werknemers zijn betrokken bij nieuwe 
vormen van arbeid als 
platformeconomieën; verzoekt de 
Commissie een effectbeoordeling uit te 
voeren en op basis van de resultaten 
daarvan maatregelen voor te stellen om de 
rechten van platformwerkers uit te breiden 
en hun arbeidsomstandigheden te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 269
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. dringt er bij de Commissie op aan 
een gecoördineerd EU-initiatief op te 
zetten om te waarborgen dat werknemers 
die zijn betrokken bij nieuwe vormen van 
werk, in het bijzonder platformwerkers, 
ongeacht hun arbeidssituatie toegang 
hebben tot een stelsel van sociale 
bescherming en dat al hun sociale rechten 
worden geëerbiedigd, en op een 
uitbreiding van het bereik van collectieve 
overeenkomsten naar platformwerkers;
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Or. en

Amendement 270
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de Commissie de 
invoering van aangescherpte regelgeving 
betreffende alle vormen van werk, 
waaronder nieuwe vormen, en een 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
voor alle werknemers, met inbegrip van 
ploegendienst- en platformwerkers, te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 271
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren; benadrukt dat mensen met 
atypische arbeidsovereenkomsten, met 
inbegrip van onvrijwillige deeltijd- of 
tijdelijke contracten, met name kwetsbaar 
zijn; is van mening dat dergelijke 
praktijken negatieve gevolgen kunnen 
hebben voor de innovatie en 
productiviteit;

Or. en
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Amendement 272
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de Commissie de 
invoering van regelgeving betreffende 
nieuwe vormen van arbeid te monitoren en 
manieren te analyseren om de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 273
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en eerlijke 
arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale 
bescherming te garanderen voor 
platformwerkers;

Or. en

Amendement 274
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelgeving betreffende 
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van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

nieuwe vormen van werk te versterken en 
de arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers te verbeteren;

Or. en

Amendement 275
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de Commissie de lidstaten 
te begeleiden met betrekking tot de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk teneinde de arbeidsvoorwaarden 
voor platformwerkers te verbeteren;

Or. en

Amendement 276
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelgeving betreffende 
nieuwe vormen van werk te versterken en 
de arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers te verbeteren;

Or. en

Amendement 277
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

12. verzoekt de lidstaten de 
regelgeving betreffende nieuwe vormen 
van werk te versterken en de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 278
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de 
bevolkingsafname een ernstig obstakel 
vormt voor de economische groei; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te nemen om deze uitdaging 
aan te pakken; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten beleid te voeren dat gericht is 
op actief ouder worden, maatschappelijke 
integratie van ouderen en solidariteit 
tussen de generaties; verzoekt de 
Commissie maatregelen te nemen en 
follow-up te geven aan haar 
evaluatieverslag over 2012 – het Europees 
jaar van het actief ouder worden en de 
solidariteit tussen de generaties;

Or. en

Amendement 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. maakt zich zorgen over de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
opleidingen en banen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) en verzoekt de lidstaten 
genderstereotypering tegen te gaan en de 
participatie van meisjes en vrouwen en 
hun prestaties in STEM-opleidingen of -
functies te verbeteren en ervoor te zorgen 
dat ze het STEM-vakgebied niet verlaten, 
teneinde de genderkloof in STEM-
beroepen te verminderen; onderstreept het 
belang van een leven lang leren, ook voor 
vrouwen, aangezien het een kans op 
bijscholing biedt op een continu 
veranderende arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 280
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de lidstaten op wetgeving aan 
te nemen die de gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
besluitvormingsorganen van bedrijven, 
gelijke betaling voor vrouwen en mannen 
en gelijke kansen op loopbaangroei 
garandeert, onder meer aan de hand van 
een publieke index van de prestaties van 
bedrijven op het gebied van gelijkheid en 
door sancties op te leggen aan bedrijven 
die niet voldoen aan de doelstellingen 
voor gelijkheid;

Or. en

Amendement 281
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Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen te nemen om 
verborgen kosten van werk te voorkomen; 
benadrukt dat de werkgever volledig 
verantwoordelijk is voor uitgaven met 
betrekking tot de uitrusting die nodig is 
om de taken op de werkvloer uit te voeren;

Or. en

Amendement 282
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie de 
uitvoering van wetgeving, beleid en 
praktijken op het gebeid van de 
bestrijding van discriminatie aan te 
scherpen teneinde discriminatie op alle 
gronden, waaronder zigeunerhaat, 
doeltreffend tegen te gaan;

Or. en

Amendement 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie om te 
reageren op de uitdagingen van 
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digitalisering en automatisering teneinde 
de werkgelegenheid te waarborgen;

Or. en

Amendement 284
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt dat universele toegang 
tot officiële, solidaire en adequate stelsels 
voor pensioenen en ouderdomspensioenen 
voor iedereen moet worden gegarandeerd; 
onderstreept dat openbare 
pensioenstelsels alleen of in combinatie 
met stelsels voor bedrijfspensioenen na 
pensionering voor een toereikend 
inkomen moeten zorgen dat ruim boven 
de armoededrempel ligt;

Or. en

Amendement 285
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. is ervan overtuigd dat 
duurzame, veilige en toereikende 
pensioenen het best kunnen worden 
gegarandeerd door de algehele 
werkgelegenheid, beloningen en 
arbeidsparticipatie te verhogen en de 
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arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 286
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen, toegang tot onderwijs en opleiding 
te garanderen en stimulansen in te voeren 
om deze mensen in dienst te nemen en hun 
inzetbaarheid te vergroten; herinnert 
eraan dat de beginselen die ten grondslag 
liggen aan het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
(het Gehandicaptenverdrag), zoals 
volwaardige en effectieve participatie en 
integratie in de maatschappij en gelijke 
kansen en toegang, zowel op EU- als op 
nationaal niveau volledig moeten worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
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het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen;

het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen dankzij de kansen die digitaal werk 
biedt voor hun integratie en stimulansen in 
te voeren om deze mensen in dienst te 
nemen, in overeenstemming met 
beginsel 17 van de EPSR inzake de 
integratie van personen met een 
handicap; is van mening dat in dit opzicht 
de Europese strategie inzake handicaps 
voor de periode na 2020 gericht moet zijn 
op het faciliteren van het in dienst nemen 
van personen met een handicap op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 288
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen; onderstreept 
het belang van een transversale en 
alomvattende herziening van de 
Uniewetgeving om te garanderen dat de 
bepalingen van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
volledig worden nageleefd, en is van 
mening dat representatieve organisaties 
en personen met een handicap bij dit 
proces moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 289
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het open arbeidsproces door discriminatie 
jegens hen te verbieden, obstakels weg te 
nemen, te garanderen dat personen met 
een handicap op de werkplek redelijke 
voorzieningen krijgen aangeboden en op 
werkgevers gerichte stimulansen in te 
voeren om deze mensen in dienst te nemen;

Or. en

Amendement 290
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het open arbeidsproces door discriminatie 
tegen hen te verbieden, obstakels weg te 
nemen door te garanderen dat personen 
met een handicap op de werkplek 
redelijke voorzieningen krijgen 
aangeboden en stimulansen in te voeren 
om deze mensen in dienst te nemen;

Or. en

Amendement 291
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een handicap in 
het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van gehandicapte mensen in het 
arbeidsproces door obstakels weg te nemen 
en stimulansen in te voeren om deze 
mensen in dienst te nemen;

Or. en

Amendement 292
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt hoe belangrijk het is 
universele, kwalitatief hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare voorzieningen 
voor kinderopvang te waarborgen om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
verhogen; uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat de Barcelona-doelstellingen in het 
kader waarvan 33 % van de kinderen 
jonger dan 3 naar een kinderopvang moet 
gaan (doelstelling 1) en 90 % van de 
kinderen vanaf 3 jaar en in de 
leerplichtige leeftijd onderwijs moet 
genieten (doelstelling 2) sinds 2002 
slechts door 12 lidstaten zijn gerealiseerd; 
verzoekt de lidstaten de richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers spoedig en doeltreffend om 
te zetten; dringt aan op de ontwikkeling 
van een EU-kader voor de zorgeconomie 
om de minimumniveaus van zorg voor 
ouderen en afhankelijke personen te 
reguleren op een manier die vergelijkbaar 
is met de Barcelona-doelstellingen en op 
de vaststelling van kwalitatief 
hoogwaardige richtsnoeren voor de 
professionalisering van huishoudelijke en 



AM\1197733NL.docx 51/87 PE646.977v01-00

NL

zorgtaken;

Or. en

Amendement 293
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de afstemming van 
vaardigheden en kwalificaties op vraag en 
werkgelegenheid een absolute voorwaarde 
is voor de totstandbrenging van een 
concurrerende arbeidsmarkt in de EU; 
verzoekt de lidstaten onderwijs, 
opleidingen en competenties beter af te 
stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt in de EU door een specifiek 
aanbod te ontwikkelen van permanente 
opleidingen op het werk op het gebied van 
digitale technologieën;

Or. en

Amendement 294
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid aangezien dit het 
belangrijkste investeringsbeleid van de 
EU is en bijdraagt aan een harmonieuze 
sociale, economische en territoriale 
ontwikkeling in heel Europa; is in deze 
context gekant tegen het voorstel om de 
financiering voor het Europees Sociaal 
Fonds Plus, in weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
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beleidsdoelstellingen van de Unie; verlagen en tegen het voorstel om te 
bezuinigen op Europese territoriale 
samenwerking, die een essentiële 
toegevoegde EU-waarde heeft door 
grensoverschrijdende samenwerking te 
bevorderen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 295
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid en verzoekt deze 
financiering in het aankomende 
meerjarig financieel kader (MFK) aan te 
passen naar een niveau dat hoger is dan 
in het huidige MFK; is in deze context 
gekant tegen het voorstel om de 
financiering voor alle cohesiefondsen, 
waaronder het Europees Sociaal Fonds 
Plus, in weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; betreurt elke macro-
economische conditionaliteit, m.a.w. 
afstemming van het Europees Semester op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 296
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

14. is van mening dat het 
cohesiebeleid, als het belangrijkste 
investeringsbeleid van de Unie, zijn 
effectiviteit heeft bewezen om de 
ongelijkheden terug te dringen; verzet 
zich tegen gelijk welke verlaging van de 
financiering voor het cohesiebeleid; is in 
deze context gekant tegen het voorstel om 
de financiering voor het Europees Sociaal 
Fonds Plus, in weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; verzoekt de lidstaten de 
beschikbare financiering volledig te 
benutten; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 297
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

14. neemt kennis van het voorstel om 
de financiering voor het Europees Sociaal 
Fonds Plus te verlagen; benadrukt dat het 
Europees Semester beter moet worden 
afgestemd op de financiering voor sociaal 
beleid en cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;
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Or. en

Amendement 298
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat de oorspronkelijke 
doelstellingen van het Europees Semester 
moeten worden aangehouden;

Or. en

Amendement 299
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de doelstellingen van 
het sociaal beleid van de Unie;
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Or. en

Amendement 300
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

14. benadrukt hoe belangrijk sociaal 
en territoriaal cohesiebeleid en de 
financiering daarvan zijn; dringt aan op 
het waarborgen van adequate financiering 
voor het Europees Sociaal Fonds Plus en 
op erkenning van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds; benadrukt 
dat het Europees Semester beter moet 
worden afgestemd op de financiering voor 
sociaal beleid en cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 301
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzet zich tegen gelijk welke 
verlaging van de financiering voor het 
cohesiebeleid; is in deze context gekant 
tegen het voorstel om de financiering voor 
het Europees Sociaal Fonds Plus, in 
weerwil van het verruimde 
toepassingsgebied van dit fonds, te 
verlagen; benadrukt dat het Europees 
Semester beter moet worden afgestemd op 
de financiering voor sociaal beleid en 
cohesiebeleid en op de 
beleidsdoelstellingen van de Unie;

14. erkent dat er na de brexit bij het 
bepalen van de hoogte van de financiering 
voor het cohesiebeleid moet worden 
gestreefd naar een evenwichtige 
begroting; is ingenomen met het voorstel 
om het Europees Sociaal Fonds Plus te 
stroomlijnen; benadrukt dat het 
cohesiebeleid beter moet worden 
afgestemd op het Europees Semester en op 
de beleidsdoelstellingen van de Unie;
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Or. en

Amendement 302
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert eraan dat micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen, die meer dan 90 % van 
alle bedrijven in Europa uitmaken, van 
belang zijn voor duurzame en inclusieve 
ontwikkeling en het scheppen van banen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
meer aandacht te besteden aan de 
belangen van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen in het 
beleidvormingsproces door de kmo-
toetsing in het hele wetgevingsproces toe 
te passen; verzoekt de Europese 
Commissie verdere inspanningen te 
blijven leveren voor de verbetering van 
het klimaat voor kmo’s en van hun 
toegang tot publieke en particuliere 
financiering en microkredieten of 
crowdfunding, aangezien zij op dit terrein 
nog steeds tegen moeilijkheden aanlopen;

Or. en

Amendement 303
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de Commissie en 
lidstaten op aan te garanderen dat in de 
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programma’s van het cohesiebeleid van 
de EU voor de periode 2021-2027 
voldoende aandacht wordt besteed aan 
regionale verschillen op het gebied van 
werkgelegenheid, dat op zinvolle wijze 
wordt ingespeeld op de concentratie van 
werkgelegenheidsgerelateerde, sociale en 
demografische problemen en dat wordt 
gegarandeerd dat alle Europese regio’s 
kunnen deelnemen aan en profiteren van 
de economische en sociale 
hervormingsagenda van de Unie in het 
kader van de Green Deal;

Or. en

Amendement 304
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, 
Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat bepaalde fondsen, 
te weten het ESF+, het EFG en het JTF, 
hetzelfde doel hebben, namelijk het 
begeleiden van werknemers en 
ondernemingen tijdens de transitie naar 
een digitalere en groenere economie; 
verzoekt de Commissie een 
samenhangende uitvoering en 
afstemming van deze fondsen te 
waarborgen en tegelijkertijd te 
benadrukken hoe belangrijk het is om elk 
van hen te handhaven en versterken;

Or. en

Amendement 305
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie om ervoor 
te zorgen dat het proces van het Europees 
Semester bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, en dat de lidstaten genoeg ruimte 
hebben om zorgvoorzieningen te 
financieren en deze financiering te 
handhaven;

Or. en

Amendement 306
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te analyseren van een 
herziening van Richtlijn 89/391/EEG 
teneinde een stelsel van minimumeisen 
voor de gezondheidszorg in de EU vast te 
stellen binnen het kader voor veiligheid 
en gezondheid op het werk;

Or. en

Amendement 307
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. benadrukt hoe belangrijk de 
dimensie van automatische stabilisatie 
van welvaartsstelsels is, aangezien zij 
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economische schokken absorberen; 
verzoekt de lidstaten meer te investeren in 
socialebeschermingsstelsels zodat deze 
beter in staat zijn armoede en 
ongelijkheden aan te pakken en te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 308
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Europese Commissie 
specifieke aandacht te besteden aan 
plattelandsgebieden die worden 
geconfronteerd met allerlei economische, 
sociale, demografische en milieukwesties;

Or. en

Amendement 309
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de lidstaten in het 
kader van het streven om 
ondernemerschap te bevorderen, steun te 
geven aan organisaties en initiatieven die 
jonge ondernemers helpen bij het 
ontwikkelen van innovatieve projecten 
door hen administratieve, juridische of 
organisatorische bijstand te verlenen;

Or. en
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Amendement 310
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten steun te verlenen aan de 
arbeidsmobiliteit in geheel Europa, als 
middel voor het scheppen van nieuwe 
werkgelegenheid voor werknemers en het 
ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten voor bedrijven; verzoekt 
de lidstaten de Europese instrumenten ter 
bevordering van deze arbeidsmobiliteit, 
met name Eures, het netwerk voor 
Europese banen, te gebruiken en te 
bevorderen; moedigt de lidstaten aan om 
in grensoverschrijdende regio’s waar de 
arbeidsmobiliteit zeer groot is, 
grensoverschrijdende Eures-
partnerschappen op te zetten om 
werknemers in hun mobiliteitsprojecten 
bij te staan;

Or. en

Amendement 311
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. vraagt de lidstaten om, 
teneinde de onderwijs- en 
opleidingsstelsels van de lidstaten beter 
aan te passen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt, het leerlingwezen te 
ondersteunen en de beschikbare 
Erasmus+-middelen voor leerlingen ten 
volle te benutten om de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van dit soort opleiding 
te garanderen;
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Or. en

Amendement 312
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de overheidsfinanciën 
te verkleinen;

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om de weerslag 
van externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen en een 
voorstel te presenteren voor bindende 
minimumnormen voor de 
werkloosheidsverzekeringsstelsels van de 
lidstaten om werknemers beter te 
beschermen;

Or. en

Amendement 313
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de overheidsfinanciën 
te verkleinen;

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen voor EMU-
landen, waarbij andere lidstaten zich 
vrijwillig kunnen aansluiten, om 
werknemers beter te beschermen en de 
weerslag van externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen;
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Or. en

Amendement 314
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen;

15. verwerpt het voorstel voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, aangezien het 
een verdere stap vormt in de richting van 
een transferunie; is van mening dat een 
dergelijk systeem geen oplossing biedt 
voor de structurele nationale of regionale 
arbeidsmarktproblemen, die immers 
permanent van aard zijn en zijn gebaseerd 
op verkeerd beleid;

Or. en

Amendement 315
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de overheidsfinanciën 
te verkleinen;

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; is ingenomen 
met de aankondiging van de voorzitter 
van de Commissie1 bis dat de Commissie 
een voorstel zal doen voor een Europees 
systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de overheidsfinanciën 
te verkleinen;

_________________
1 bis Een Unie die de lat hoger legt – Mijn 
agenda voor Europa, politieke 
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beleidslijnen voor de volgende Europese 
Commissie 2019-2024

Or. en

Amendement 316
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de overheidsfinanciën 
te verkleinen;

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; neemt kennis 
van het voorstel van de Commissie om een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen voor te leggen, 
om werknemers beter te beschermen en de 
weerslag van externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen;

Or. en

Amendement 317
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de overheidsfinanciën 
te verkleinen;

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verwacht dat de 
Commissie een voorstel zal doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de overheidsfinanciën 
te verkleinen;

Or. en
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Amendement 318
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om 
werknemers beter te beschermen en de 
weerslag van externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen;

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
lidstaten om hun 
werkloosheidsverzekeringsstelsels volledig 
te financieren, om werknemers beter te 
beschermen en de weerslag van externe 
schokken op de overheidsfinanciën te 
verkleinen;

Or. en

Amendement 319
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie een voorstel te doen voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, om 
werknemers beter te beschermen en de 
weerslag van externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen;

15. benadrukt dat macro-economische 
onevenwichtigheden op alle fronten 
moeten worden aangepakt; verzoekt de 
Commissie plannen voor automatische 
stabilisatoren te presenteren, om 
werknemers beter te beschermen en de 
weerslag van externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen;

Or. en

Amendement 320
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat de Unie nog steeds te 
kampen heeft met structurele problemen 
die het gevolg zijn van bezuinigingen; 
onderstreept dat er een eind moet worden 
gemaakt aan kortzichtig 
bezuinigingsbeleid teneinde de 
binnenlandse vraag te stimuleren door 
middel van toekomstgerichte publieke en 
private investeringen, en dat sociaal en 
economisch evenwichtige structurele 
hervormingen moeten worden bevorderd 
teneinde ongelijkheden te verminderen en 
kwalitatief hoogwaardige banen, 
duurzame groei en sociale investeringen 
te genereren; benadrukt dat sociaal 
verantwoorde hervormingen moeten 
worden gebaseerd op solidariteit, 
integratie, sociale rechtvaardigheid en een 
rechtvaardige welvaartsverdeling zodat de 
levensstandaard van iedereen kan worden 
verbeterd; verzoekt om een procedure 
voor sociale onevenwichtigheden in de 
vorm van een herzien sociaal scorebord;

Or. en

Amendement 321
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. neemt, in deze tijden van 
demografische verandering en tekorten 
aan geschoolde werknemers in 
verschillende sectoren, met zorg kennis 
van de lage mobiliteit onder werknemers 
in de Europese Unie en vraagt de 
Commissie de onderliggende oorzaken te 
analyseren, evenals manieren om de 
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mobiliteit te verhogen, onder meer door 
middel van de portabiliteit van rechten en 
aanspraken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten eerlijke, billijke en loyale 
voorwaarden te garanderen voor de 
mobiliteit van werknemers in de EU; 
benadrukt dat digitalisering, met name in 
het kader van overheidsdiensten, hiervoor 
oplossingen kan bieden;

Or. en

Amendement 322
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie 
en de inhoud van voorschools onderwijs 
en opvang en de verstrekking van 
langdurige zorg bij de individuele lidstaat 
ligt, maar dat met samenwerking op EU-
niveau en een doeltreffend gebruik van 
EU-fondsen kan worden bijgedragen aan 
de ontwikkeling van kwalitatieve 
zorgvoorzieningen door op regionaal en 
nationaal niveau genomen maatregelen te 
ondersteunen en aan te vullen en de 
lidstaten te helpen bij de aanpak van de 
gemeenschappelijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 323
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. onderstreept dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de 
EU van zeer groot belang zijn voor een 
duurzame en inclusieve ontwikkeling, 
economische groei en het scheppen van 
banen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten kmo’s sterker te ondersteunen 
om hen en hun medewerkers te 
begeleiden tijdens de transitie naar een 
digitalere en groenere economie;

Or. en

Amendement 324
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder 
meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 
moedigen;

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, door 
verstandig begrotingsbeleid te 
eerbiedigen; herinnert eraan dat het 
aanmoedigen van investeringen in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid vereist dat in begrotingsregels 
nog steeds rekening wordt gehouden met 
de doelstellingen voor 
schuldenvermindering voor landen met 
een hoge schuld, en dat het in dit kader de 
moeite waard is de structuur van uitgaven 
te evalueren en deze met name te richten 
op elementen die het meest bijdragen aan 
groei;
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Or. en

Amendement 325
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder 
meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 
moedigen;

16. meent dat de overgang naar een 
koolstofarme economie het potentieel 
heeft om tot nieuwe banen te leiden in 
opkomende nieuwe industrieën, maar ook 
zal leiden tot sociale kosten en 
banenverlies in conventionele industriële 
sectoren, met name de staalsector, en de 
conventionele energiesector, waardoor de 
meest ervaren werknemers vaak 
onevenredig worden getroffen; meent dat 
de overgang naar een koolstofarme 
economie sociaal aanvaardbaar moet zijn 
en de toegang tot fatsoenlijk werk in 
economieën die nog afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen moet waarborgen; 
benadrukt dat de samenleving, werknemers 
en bedrijven krachtdadige steun nodig 
hebben om het hoofd te kunnen bieden aan 
de uitdagingen die verband houden met de 
klimaatverandering en de overgang naar 
koolstofneutraliteit en om fatsoenlijke 
banen te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
adequate sociale en ecologische 
investeringen met het oog op een echte 
‘eerlijke transitie’, de tenuitvoerlegging 
van de EPSR en de verwezenlijking van de 
SDG’s;

Or. en

Amendement 326
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder meer 
door sociale uitgaven vrij te stellen van de 
in de eurozone geldende begrotingsregels 
en op die manier investeringen in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid aan te moedigen;

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
teneinde de overgang naar een circulaire 
en koolstofneutrale economie te 
versnellen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder meer 
door milieu- en sociale uitgaven vrij te 
stellen van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in de groene economie, in 
het sociale beleid dat nodig is om armoede 
en sociale uitsluiting aan te pakken en in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid aan te moedigen;

Or. en

Amendement 327
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder 

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, en 
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meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 
moedigen;

investeringen aan te moedigen in 
menselijk kapitaal, gezondheid, onderwijs, 
opleiding, bij- en omscholing en 
regelingen voor een leven lang leren, 
zodat volledig kan worden geprofiteerd 
van de kansen die de transitie naar een 
klimaatneutrale economie met zich 
meebrengt en teneinde te garanderen dat 
niemand achterblijft;

Or. en

Amendement 328
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder meer 
door sociale uitgaven vrij te stellen van de 
in de eurozone geldende begrotingsregels 
en op die manier investeringen in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid aan te moedigen;

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder meer 
door sociale uitgaven vrij te stellen van de 
in de eurozone geldende begrotingsregels 
en op die manier investeringen in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid aan te moedigen; verzoekt om 
de vaststelling van strategieën en 
toereikende steun voor degenen die het 
meest worden getroffen door de transitie, 
met name bijzonder kwetsbare mensen;

Or. en
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Amendement 329
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder 
meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 
moedigen;

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s;

Or. en

Amendement 330
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
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verwezenlijking van de SDG’s, onder 
meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 
moedigen;

verwezenlijking van de SDG’s;

Or. en

Amendement 331
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder 
meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 
moedigen;

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’; benadrukt dat 
dit kan worden bewerkstelligd door de 
nodig flexibiliteit toe te passen binnen het 
stabiliteits- en groeipact zodat 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid worden 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 332
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder meer 
door sociale uitgaven vrij te stellen van de 
in de eurozone geldende begrotingsregels 
en op die manier investeringen in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid aan te moedigen;

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate en billijke sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder meer 
door sociale uitgaven vrij te stellen van de 
in de eurozone geldende begrotingsregels 
en op die manier investeringen in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid aan te moedigen;

Or. en

Amendement 333
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder 
meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s; verzoekt de 
lidstaten de huidige flexibiliteit van de in 
de eurozone geldende begrotingsregels te 
benutten teneinde meer te kunnen 
investeren in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid;
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moedigen;

Or. en

Amendement 334
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder 
meer door sociale uitgaven vrij te stellen 
van de in de eurozone geldende 
begrotingsregels en op die manier 
investeringen in menselijk kapitaal, 
vaardigheden en gezondheid aan te 
moedigen;

16. benadrukt dat de samenleving, 
werknemers en bedrijven krachtdadige 
steun nodig hebben om het hoofd te 
kunnen bieden aan de uitdagingen die 
verband houden met de klimaatverandering 
en de overgang naar koolstofneutraliteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor adequate sociale en 
ecologische investeringen met het oog op 
een echte ‘eerlijke transitie’, de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, door 
middel van samenwerking met de 
particuliere sector, zodat investeringen in 
menselijk kapitaal, vaardigheden en 
gezondheid worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 335
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. maakt zich zorgen over de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
opleidingen en banen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
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wiskunde (STEM) en verzoekt de lidstaten 
genderstereotypering tegen te gaan en de 
participatie van meisjes en vrouwen en 
hun prestaties in STEM-opleidingen of -
functies te verbeteren en ervoor te zorgen 
dat ze het STEM-vakgebied niet verlaten, 
teneinde de genderkloof in STEM-
beroepen te verminderen; onderstreept het 
belang van een leven lang leren voor 
vrouwen, aangezien het voor hen een 
kans op bijscholing biedt op een continu 
veranderende arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 336
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de 
bezuinigingsmaatregelen die zijn 
vastgesteld op EU- en lidstaatniveau de 
werkgelegenheidsproblemen en 
economische en sociale ongelijkheden 
hebben verergerd en dat de meest 
kwetsbare burgers hier met name de dupe 
van zijn geworden;

Or. en

Amendement 337
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat zij een brede 
openbare raadpleging zal houden met alle 
relevante belanghebbenden om mogelijke 
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koersen voor de ontwikkeling van 
begrotingsregels in de EU te evalueren;

Or. en

Amendement 338
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van mening dat het 
begrotingspact moet worden ingetrokken 
aangezien het lidstaten aanzet tot het 
nemen van steeds drastischere 
bezuinigingsmaatregelen, waardoor de 
recessie wordt aangewakkerd en de 
levensomstandigheden van burgers 
verslechteren;

Or. en

Amendement 339
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. benadrukt dat het mandaat 
van de Europese Centrale Bank moet 
worden herzien om haar kerndoelstelling 
te formuleren als “het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling, volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang”;

Or. en

Amendement 340
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de Raad hun uiterste best te doen om 
belastingontduiking en -ontwijking tegen 
te gaan en de schadelijke 
belastingpraktijken te bestrijden die door 
sommige lidstaten worden toegepast;

Or. en

Amendement 341
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, waar deze druk een 
minder nadelige impact heeft op 
duurzame groei; dringt aan op nieuwe 
eigen middelen voor de EU-begroting 
zodat de Unie in staat is huidige en 
toekomstige uitdagingen beter aan te 
pakken;

Schrappen

Or. en

Amendement 342
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, waar deze druk een 
minder nadelige impact heeft op duurzame 

17. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven naar de 
bevordering van duurzame groei; dringt 
aan op nieuwe eigen middelen voor de EU-
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groei; dringt aan op nieuwe eigen middelen 
voor de EU-begroting zodat de Unie in 
staat is huidige en toekomstige uitdagingen 
beter aan te pakken;

begroting zodat de Unie in staat is huidige 
en toekomstige uitdagingen beter aan te 
pakken, waarbij rekening moet worden 
gehouden met het vermogen van de 
individuele lidstaten om bij te dragen aan 
het systeem van eigen middelen door 
manieren te evalueren om voor de minder 
welvarende lidstaten de regressieve 
elementen te corrigeren die aanwezig zijn 
in het huidige systeem van eigen 
middelen;

Or. en

Amendement 343
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, waar deze druk een 
minder nadelige impact heeft op duurzame 
groei; dringt aan op nieuwe eigen 
middelen voor de EU-begroting zodat de 
Unie in staat is huidige en toekomstige 
uitdagingen beter aan te pakken;

17. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, waar deze druk een 
minder nadelige impact heeft op duurzame 
groei;

Or. en

Amendement 344
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, waar deze druk een 
minder nadelige impact heeft op duurzame 
groei; dringt aan op nieuwe eigen middelen 

17. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, zoals belasting op 
vermogen, waar deze druk een minder 
nadelige impact heeft op duurzame groei; 



AM\1197733NL.docx 79/87 PE646.977v01-00

NL

voor de EU-begroting zodat de Unie in 
staat is huidige en toekomstige uitdagingen 
beter aan te pakken;

dringt aan op nieuwe eigen middelen voor 
de EU-begroting zodat de Unie in staat is 
huidige en toekomstige uitdagingen beter 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 345
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat moet worden 
toegezien op het percentage personen 
tussen de 15 en 24 dat geen onderwijs of 
opleiding volgt en niet werkt (NEET’s), en 
op andere bijkomende indicatoren, en 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan jonge vrouwen en 
meisjes, aangezien er een aanzienlijk 
verschil tussen de geslachten bestaat wat 
betreft het aandeel NEET’s onder 
jongeren;

Or. en

Amendement 346
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de rechtsstaat, 
inclusief onafhankelijke en efficiënte 
rechtsstelsels, evenals kwaliteitsvolle 
overheidsdiensten en degelijke kaders 
voor overheidsopdrachten en 
corruptiebestrijding aan de grondslag 
liggen van een gezond 
ondernemingsklimaat, goed 

Schrappen
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functionerende arbeidsmarkten en een 
verstandig gebruik van EU-middelen, en 
bijgevolg deel moeten blijven uitmaken 
van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 347
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de rechtsstaat, inclusief 
onafhankelijke en efficiënte rechtsstelsels, 
evenals kwaliteitsvolle overheidsdiensten 
en degelijke kaders voor 
overheidsopdrachten en 
corruptiebestrijding aan de grondslag 
liggen van een gezond 
ondernemingsklimaat, goed functionerende 
arbeidsmarkten en een verstandig gebruik 
van EU-middelen, en bijgevolg deel 
moeten blijven uitmaken van het Europees 
Semester;

18. herhaalt dat de rechtsstaat, inclusief 
onafhankelijke en efficiënte rechtsstelsels, 
evenals kwaliteitsvolle overheidsdiensten 
en degelijke kaders voor 
overheidsopdrachten en 
corruptiebestrijding aan de grondslag 
liggen van een gezond 
ondernemingsklimaat, goed functionerende 
arbeidsmarkten en een verstandig gebruik 
van EU-middelen, en bijgevolg deel 
moeten blijven uitmaken van het Europees 
Semester; verzoekt de lidstaten in dat 
opzicht het herziene Europees Sociaal 
Handvest te ratificeren en de Commissie 
om lidstaten te ondersteunen bij het 
proces van aanvaarding en eerbiediging 
van alle bepalingen; is van mening dat het 
Hof van Justitie van de EU de status van 
het Europees Sociaal Handvest moet 
afstemmen op andere internationale 
mensenrechteninstrumenten die door alle 
EU-lidstaten zijn geratificeerd;

Or. en

Amendement 348
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de rechtsstaat, 
inclusief onafhankelijke en efficiënte 
rechtsstelsels, evenals kwaliteitsvolle 
overheidsdiensten en degelijke kaders 
voor overheidsopdrachten en 
corruptiebestrijding aan de grondslag 
liggen van een gezond 
ondernemingsklimaat, goed 
functionerende arbeidsmarkten en een 
verstandig gebruik van EU-middelen, en 
bijgevolg deel moeten blijven uitmaken 
van het Europees Semester;

18. herhaalt dat met het Europees 
Semester wordt beoogd degelijke 
overheidsfinanciën te waarborgen door 
een buitensporige staatsschuld en 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden in de EU te 
voorkomen en structurele hervormingen 
voor meer banen en groei en 
investeringen te bevorderen, en dat een 
verstandig gebruik van EU-middelen 
derhalve deel moet blijven uitmaken van 
het Europees Semester;

Or. en

Amendement 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat de rechtsstaat, 
inclusief onafhankelijke en efficiënte 
rechtsstelsels, evenals kwaliteitsvolle 
overheidsdiensten en degelijke kaders voor 
overheidsopdrachten en 
corruptiebestrijding aan de grondslag 
liggen van een gezond 
ondernemingsklimaat, goed functionerende 
arbeidsmarkten en een verstandig gebruik 
van EU-middelen, en bijgevolg deel 
moeten blijven uitmaken van het Europees 
Semester;

18. onderstreept wederom het belang 
van kwaliteitsvolle overheidsdiensten en 
degelijke kaders voor overheidsopdrachten 
en corruptiebestrijding als grondslag van 
een gezond ondernemingsklimaat, goed 
functionerende arbeidsmarkten en een 
verstandig gebruik van EU-middelen, en 
dat deze bijgevolg deel moeten blijven 
uitmaken van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 350
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de lidstaten opwaartse 
convergentie te garanderen met 
betrekking tot een gelijkwaardig, niet-
overdraagbaar en volledig betaald 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof als 
maatregel om de gendergelijkheid op het 
gebied van zorgtaken te vergroten, en 
hierbij een gelijkwaardige participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
en een eerlijkere verdeling van onbetaalde 
zorg- en huishoudelijke taken te 
bevorderen zodat de grote verschillen in 
tijdelijk en deeltijdwerk kunnen worden 
weggenomen;

Or. en

Amendement 351
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Europese Commissie 
het gebruik van EU-fondsen in de 
lidstaten uitgebreid te bewaken en 
evalueren; is ingenomen met 
inspanningen om fraude, misbruik en 
corruptie aan te pakken;

Or. en

Amendement 352
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de lidstaten de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders te deblokkeren;

Or. en

Amendement 353
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om de verzameling van naar 
geslacht uitgesplitste gegevens te 
verbeteren, met name die over de 
onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheden op de arbeidsmarkt, 
zoals de opname van verschillende 
soorten zorggerelateerd verlof of 
vergelijkbare gegevens over de 
verschillende oorzaken van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen in de 
verschillende lidstaten; is ervan overtuigd 
dat er met gepaste regelmaat een 
tijdbestedingsenquête moet worden 
uitgevoerd met een steekproef van 
afdoende omvang om informatie in te 
winnen over de kloof tussen mannen en 
vrouwen wat de uitvoering van zorg- en 
huishoudelijke taken betreft; benadrukt 
derhalve met klem dat het nodig is toe te 
zien op de vorderingen op het gebied van 
gender en op de impact van de 
hervormingen in de loop van de tijd; 
verzoekt de Commissie ook toezicht te 
houden op de participatie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt en hierbij te letten op het 
aantal gewerkte uren per week, het type 
dienstverband en financiële 
onafhankelijkheid;

Or. en
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Amendement 354
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. benadrukt hoe relevant het 
is om beleid te oriënteren op een groene 
en digitale transitie teneinde 
doelstellingen op het gebied van 
gendergelijkheid na te streven; dringt aan 
op de integratie van een systematische 
gendereffectbeoordeling en de toewijzing 
van specifieke fondsen voor 
gendergelijkheid teneinde een eerlijke en 
rechtvaardige groene en digitale transitie 
te verwezenlijken waarbij niemand 
achterblijft en alle vormen van 
discriminatie worden bestreden; moedigt 
de lidstaten aan effectieve 
financieringsmodellen te kiezen die 
aansluiten op de nationale en lokale 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 355
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. verzoekt de Europese 
Commissie en de lidstaten hun 
inspanningen op het gebied van 
gendermainstreaming en genderbewust 
begroten te intensiveren en deze aspecten 
doeltreffend toe te passen op alle 
beleidsterreinen en in het bijzonder in het 
Europees Semester;
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Or. en

Amendement 356
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 septies. onderstreept het belang van 
het Europees Semester en in het bijzonder 
de landenverslagen voor het toezicht op de 
vorderingen die de lidstaten maken met de 
uitvoering van de SDG’s, met name 
SDG 5 en de bijbehorende doelstellingen 
5.4 en 5.5;

Or. en

Amendement 357
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 octies. verzoekt de Raad de 
onderhandelingen over de horizontale 
richtlijn betreffende de bestrijding van 
discriminatie te deblokkeren om te 
garanderen dat vrouwen en andere 
kwetsbare groepen in alle sferen van de 
maatschappij worden beschermd;

Or. en

Amendement 358
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 nonies. verzoekt de lidstaten het 
Verdrag van Istanbul inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en meisjes te ratificeren, 
aangezien op gender gebaseerd geweld 
een aanvullende barrière vormt die de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en 
hun economische onafhankelijkheid in de 
weg staat;

Or. en

Amendement 359
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 decies. verzoekt de lidstaten 
concrete stappen te nemen om seksuele en 
op gender gebaseerde intimidatie in 
wervingspraktijken en op de werkplek aan 
te pakken, onder meer door eisen te 
stellen voor onafhankelijke 
rapportagemechanismen; verzoekt de 
lidstaten iets te doen aan de toenemende 
vijandigheid jegens vrouwen in de politiek 
en media, die onder meer de vorm 
aanneemt van online-intimidatie en 
misbruik en intimidatie en misbruik op de 
werkplek, waardoor vrouwen worden 
verdreven van publieke posities en in deze 
sectoren een omgeving ontstaat waarin 
vrouwen worden uitgesloten;

Or. en

Amendement 360
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Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 undecies. pleit voor beleid ter 
ondersteuning van het ondernemerschap 
van vrouwen, in het kader waarvan de 
toegang van vrouwen tot financiering en 
zakelijke kansen wordt verbeterd, op maat 
gemaakte opleidingen worden 
aangeboden en maatregelen worden 
getroffen waarmee werk en privéleven 
beter op elkaar kunnen worden 
afgestemd;

Or. en


