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AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpverslag 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 E bis. overwegende dat vrouwen, en met 

name alleenstaande moeders, vaker 

verkeren in een situatie van armoede en 

uitsluiting; 

 

 

 

Amendement 2 

Ontwerpverslag 

Overweging E ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 E ter. overwegende dat bevallingszorg, 

passende infrastructuren voor 

zwangerschapszorg en veilige geboortes in 

plattelandsgebieden vaak onvoldoende 

gewaarborgd zijn; 

 

 

Amendement 3 

Ontwerpverslag 

Overweging E quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 E quater. overwegende dat vrouwen 

binnen de landbouw en 

boerenfamiliebedrijven een belangrijke 

rol spelen, maar dat hun rol nog altijd 

onderbelicht is en dat vrouwen veelal niet 

worden betaald;  
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Amendement  4 

Ontwerpverslag 

Overweging G bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

  

G bis. overwegende dat meer vrouwen dan 

mannen in een situatie van armoede en 

sociale uitsluiting verkeren en dat de kans 

hierop bij vrouwen boven de 60 jaar nog 

groter is; 

 

 

 

Amendement  5 

Ontwerpverslag 

Overweging G ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 G ter. overwegende dat gendergelijkheid 

een grondrecht is, een 

gemeenschappelijke waarde van de EU en 

een noodzakelijke voorwaarde voor de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen 

inzake groei, werkgelegenheid en sociale 

samenhang; 
 

 

 

Amendement  6 

Ontwerpverslag 
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Overweging G quater (nieuw) 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 G quater. overwegende dat 

gendergelijkheid een belangrijk 

instrument vormt voor economische 

ontwikkeling en sociale samenhang; 
 

 

 

Amendement  7 

Ontwerpverslag 

Overweging J bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 J bis. overwegende dat de negatieve 

demografische veranderingen nopen tot 

meer solidariteit tussen de verschillende 

generaties; 
 

 

 

Amendement  8 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 1 bis. wijst op de cruciale rol van 

openbare en particuliere dienstverlening 

van hoge kwaliteit, met name voor 

vrouwen; wijst op het belang van 

toegankelijke, goede en betaalbare 

openbare en particuliere dienstverlening 

als instrument ter bevordering van 

gendergelijkheid; 
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Amendement  9 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

  

2 bis. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie rekening te houden met de 

effecten van verschillende 

beleidsmaatregelen op gendergelijkheid 

en demografische verandering; 

 

 

Amendement  10 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

  

3 bis. herinnert aan het besluit van de 

Europese ombudsman in zaak 

OI/8/2014/AN betreffende de eerbiediging 

van de grondrechten bij de 

tenuitvoerlegging van het EU-

cohesiebeleid; 

 

 

Amendement  11 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 3 ter. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om de Europese 

structuurfondsen actief te gebruiken als 
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instrument ter bevordering van 

gendergelijkheid; 
 

 

 

Amendement  12 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 7 bis. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie een genderanalyse uit te 

voeren en genderbudgettering toe te 

passen om ervoor te zorgen dat de 

verdeling van financiële middelen 

gekenmerkt wordt door gendergelijkheid; 
 

 

 

Amendement  13 

 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 7 bis. is van oordeel dat het krimpen en 

vergrijzen van de bevolking en de 

problemen die daarmee gepaard gaan 

nopen tot een objectieve, grondige en 

omvattende herbeoordeling van veel 

bestaande economische, sociale en 

politieke beleidsmaatregelen en 

programma's en dat daarbij een 

langetermijnvisie ontwikkeld moet 

worden;  
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Amendement  14 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

  

7 ter. wijst erop dat vrouwen in 

gemarginaliseerde gemeenschappen vaak 

te maken hebben met meervoudige 

discriminatie, waardoor zij nog meer kans 

hebben om in een situatie van armoede en 

sociale uitsluiting terecht te komen, met 

name wat betreft de toegang tot werk, 

onderwijs, gezondheidszorg en sociale 

dienstverlening; 

 

 

Amendement  15 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 7 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 7 quater. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om de dialoog en solidariteit 

tussen de verschillende generaties te 

beschouwen als instrument ter 

verwezenlijking van gelijkheid van 

vrouwen en mannen; 
 

 

 

Amendement  16 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 7 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpverslag Amendement 

  

7 quinquies. wijst erop dat de omvang van 

de werkloosheid onder vrouwen 

onderschat wordt, omdat veel vrouwen 

niet als werkloos geregistreerd staan, met 

name vrouwen die in landelijke of 

afgelegen gebieden wonen en vrouwen die 

in een familiebedrijf of 

boerenfamiliebedrijf meewerken; 

 

 

Amendement  17 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 7 sexies (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

  

7 sexies. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie ondernemerschap bij vrouwen 

in plattelandsgebieden te bevorderen; 

 

 

Amendement  18 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 7 septies (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

  

7 septies. wijst erop dat er overal in 

plattelandsgebieden 

kinderopvangvoorzieningen en 

zorginstellingen voor andere 

hulpbehoevenden moeten zijn en dringt er 

bij de Commissie op aan de lidstaten te 

ondersteunen, onder meer door EU-
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financiering beschikbaar te stellen, om 

dergelijke voorzieningen aan te bieden die 

voor allen toegankelijk zijn; 

 

 

Amendement  19 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  

8 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten bij alle beleidsvoorstellen het 

gezinsperspectief centraal te stellen;  

 

 

Amendement  20 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpverslag Amendement 

 10 bis. wijst op de rol van lokale en 

regionale autoriteiten bij de uitvoering 

van beleid en maatregelen ter bevordering 

van werk in dienstbetrekking en werk als 

zelfstandige, met name ten behoeve van 

vrouwen, waarmee verdere ontvolking 

kan worden tegengegaan; 
 

 

 

Amendement  21 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 
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Ontwerpverslag Amendement 

  

14 bis. verzoekt de Commissie om gebruik 

te maken van regionale fondsen om de 

gedecentraliseerde bevallingszorg te 

verbeteren; 
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