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AMENDEMENTEN 

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

economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. beklemtoont dat met betrekking tot 

het Europees economisch bestuur de 

aandacht moet verschuiven van de 

beperkte doelstelling inzake groei van het 

bbp naar welzijn en convergentie met 

hoge minimumnormen voor 

gendergelijkheid; is van mening dat de 

nieuwe, op welzijn gerichte economische 

beleidsvorming moet worden gebaseerd op 

een zogenaamde magische polygoon, die 

is opgebouwd uit eerlijke verdeling van 

materiële welvaart, levenskwaliteit, 

financiële stabiliteit, prijsstabiliteit, 

volledige werkgelegenheid en fatsoenlijk 

werk, ecologische duurzaamheid, stabiele 

activiteit in de openbare sector en 

evenwichtige externe economische 

betrekkingen; 

 

 

Amendement  2 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. merkt op dat debatten over een 

slimme toewijzing van overheidsuitgaven 

en beleidsprioriteiten in de EU-begroting 

regelmatig plaatsvinden, en dat een 

dergelijke kritische beoordeling ook 

onontbeerlijk is om onder meer de 

kwaliteit van overheidsbegrotingen van de 

lidstaten op de middellange en lange 

termijn te verbeteren en lineaire 
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bezuinigingen op de begroting, die met 

name vrouwen kunnen treffen, te 

vermijden; 

 

 

Amendement  3 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. is van oordeel dat het verbeteren van 

de structuur en de kwaliteit van de 

overheidsbegrotingen essentieel is om te 

waarborgen dat de EU-regels inzake de 

overheidsfinanciën in acht worden 

genomen en om financiering vrij te 

maken voor absoluut noodzakelijke 

uitgaven, bijvoorbeeld met betrekking tot 

de socialezekerheidsstelsels, die voor 

vrouwen bijzonder belangrijk zijn, het 

opbouwen van reserves voor onvoorziene 

behoeften en, tot slot, het financieren van 

minder essentiële uitgaven; 

 

 

Amendement  4 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. wijst erop dat de sociale indicatoren 

in het kader van het Europees semester 

daarom grondig moeten worden 

geanalyseerd en aan een uitgebreidere 

beoordeling moeten worden onderworpen; 

verzoekt de Commissie nog meer sociale 

indicatoren toe te voegen, die op voet van 

gelijkheid met de economische 

indicatoren geplaatst moeten worden; 
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Amendement  5 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. blijft bezorgd over het gebrek aan 

genderbenadering en -indicatoren in het 

kader van het Europees semester, en 

dringt aan op grotere aandacht voor het 

gendermainstreamingperspectief bij de 

formulering van landspecifieke 

aanbevelingen, convergentieprogramma's 

en nationale 

hervormingsprogramma's; benadrukt dat 

het nodig is toe te zien op de sociale 

vooruitgang en de vooruitgang inzake 

gendergelijkheid en op de impact van de 

hervormingen in de loop van de tijd; 

verzoekt daarom om het gebruik van naar 

gender uitgesplitste gegevens, de 

berekening van nieuwe indicatoren en de 

opneming van nieuwe informatie over elk 

van de vijf kerndoelen van de 

Europa 2020-strategie, met inbegrip van 

de doelen inzake O&O en energie, om toe 

te zien op de vooruitgang en 

genderverschillen op te sporen; 

 

 

Amendement  6 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 quater. dringt aan op een stijging van de 

minimumlonen, meer loontransparantie 

en op bedrijfsniveau te verrichten 

loonaudits om te komen tot gelijke 

beloning voor gelijk werk in alle sectoren 

en beroepen; roept de lidstaten er 

bovendien toe op de richtlijn vrouwelijke 

bestuurders niet langer te blokkeren; 

onderstreept bovendien hoe belangrijk het 

is een kader voor daadwerkelijk evenwicht 
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tussen werk en privéleven tot stand te 

brengen zodat alle vrouwen en mannen 

hun werk en privéleven kunnen 

combineren; 

 

 

Amendement  7 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 quinquies. benadrukt dat prioriteit moet 

worden gegeven aan de aanpak van 

werkloosheid, armoede en sociale 

uitsluiting, die met name grote gevolgen 

hebben voor vrouwen, en dat daarbij eerst 

moet worden gezorgd voor duurzame 

werkgelegenheid en hoogwaardige banen, 

investeringen en overheidsdiensten van 

goede kwaliteit die leiden tot sociale 

integratie, vooral op het gebied van 

onderwijs, gezondheid, kinderopvang, 

zorg voor afhankelijke personen, 

openbaar vervoer en sociale 

voorzieningen; 

 

 

Amendement  8 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 sexies. dringt erop aan dat het tweede 

beginsel van de pijler van sociale rechten 

ten volle in het Europees semester wordt 

geïntegreerd, namelijk dat gelijke 

behandeling en gelijke kansen voor 

vrouwen en mannen moeten worden 

gewaarborgd en bevorderd op alle 

vlakken, waaronder dat van de 

participatie op de arbeidsmarkt, 

arbeidsvoorwaarden en 

loopbaanontwikkeling, en dat vrouwen en 
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mannen recht hebben op gelijke beloning 

voor gelijkwaardige arbeid; 

 

 

Amendement  9 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 

ongelijkheid nog steeds aanzienlijk is en 

dat de segregatie op de arbeidsmarkt groot 

blijft in de Europese Unie, en dat dit 

bijdraagt tot genderverschillen, 

waaronder aanzienlijke verschillen in 

loon, pensioen en welvaart, ongelijke 

participatie van vrouwen aan 

besluitvormingsprocedures en kortere 

loopbanen van vrouwen; benadrukt dat de 

werkgelegenheidsgraad bij vrouwen 

weliswaar een recordhoogte heeft bereikt, 

maar toch nog 11 % lager ligt dan bij 

mannen; beklemtoont dat het verschil in 

arbeidsparticipatie vooral groot is bij 

moeders en vrouwen met zorgtaken; 

 

 

Amendement  10 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. stelt met bezorgdheid vast hoe 

zwaar vrouwen worden getroffen door het 

bezuinigingsbeleid; onderstreept in dit 

verband dat vrouwen op de lange termijn 

zwaarder worden getroffen door 

bezuinigingen in de overheidsuitgaven, 

herverdelingen in het beleid inzake 

evenwicht tussen werk en privéleven, en 

bezuinigingen op de 

socialezekerheidsstelsels; 
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Amendement  11 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 quater. beklemtoont dat 

genderdiscriminatie alomtegenwoordig 

blijft, zoals blijkt uit de genderloonkloof 

en het verschil qua 

werkgelegenheidsgraad tussen vrouwen 

en mannen, terwijl het gemiddelde bruto-

uurloon van mannelijke werknemers 

ongeveer 16 % hoger ligt dan dat van 

vrouwelijke werknemers; benadrukt dat 

deze verschillen voortvloeien uit de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

goedbetaalde sectoren, discriminatie op de 

arbeidsmarkt en het grote aantal vrouwen 

in deeltijdbanen; dringt met klem aan op 

verdere vooruitgang om deze verschillen 

te verkleinen; verzoekt in dit verband de 

Commissie in de Europa 2020-strategie 

een gendergelijkheidspijler en een 

overkoepelende 

gendergelijkheidsdoelstelling te 

introduceren; spoort de lidstaten aan zich 

er meer op toe te leggen het loonverschil 

tussen vrouwen en mannen te elimineren 

en actievere maatregelen te nemen ter 

bevordering van de arbeidsparticipatie 

van vrouwen; 

 

 

Amendement  12 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. vraagt de verantwoordelijke 

commissarissen elk jaar de 

genderaspecten van de jaarlijkse 



 

AD\1143115NL.docx 9/10 PE616.579v01-00 

 NL 

groeianalyse te bespreken met de 

Commissie rechten van de vrouw en 

gendergelijkheid; 
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