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Amendement 1
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat geslaagde gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt een aantoonbaar positieve 
uitwerking heeft op de sociaal-
economische ontwikkeling van een land en 
dat het beleid inzake gelijke behandeling in 
tijden van crisis dus niet mag worden 
opgegeven, maar dat het ondanks de door 
lidstaten en Commissie beleden 
bereidwilligheid tot dusverre niet is gelukt 
gelijke voorwaarden tot stand te brengen;

1. wijst erop dat toenemende gelijkheid in 
de behandeling van mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt een aantoonbaar positieve
uitwerking heeft op de sociaal-
economische ontwikkeling van een land en 
dat het beleid inzake gelijke behandeling in 
tijden van crisis dus moet worden 
versterkt, maar dat het ondanks de door 
lidstaten en Commissie beleden 
bereidwilligheid tot dusverre niet is gelukt 
gelijke voorwaarden tot stand te brengen 
en dat de situatie in sommige gevallen 
zelfs is verslechterd;

Or. de

Amendement 2
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat geslaagde gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt een aantoonbaar positieve 
uitwerking heeft op de sociaal-
economische ontwikkeling van een land en 
dat het beleid inzake gelijke behandeling in 
tijden van crisis dus niet mag worden 
opgegeven, maar dat het ondanks de door 
lidstaten en Commissie beleden 
bereidwilligheid tot dusverre niet is gelukt 
gelijke voorwaarden tot stand te brengen;

1. wijst erop dat geslaagde gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt een aantoonbaar positieve 
uitwerking heeft op de sociaal-
economische ontwikkeling van een land en 
dat het beleid inzake gelijke behandeling in 
tijden van crisis dus niet mag worden 
opgegeven, maar dat het ondanks de door 
lidstaten en Commissie beleden 
bereidwilligheid tot dusverre niet is gelukt 
gelijke voorwaarden tot stand te brengen;
onderstreept dat de recessie een in de 
afgelopen tien jaar constante tendens 
heeft geaccentueerd, waarbij vrouwen in 
vergelijking met mannen veel meer 
getroffen worden door armoede en verlies 
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van werk, en moeten werken onder slechte 
omstandigheden, waardoor de armoede in 
de EU in steeds grotere mate vrouwen 
treft;

Or. ro

Amendement 3
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de nieuwe vormen van 
arbeidsorganisatie moeten worden 
gebaseerd op een grondige overweging 
van de vormen en tijdsindeling van werk 
en vrije tijd, zodat de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
gezin en werk door de gezinsleden worden 
gedeeld;

Or. pt

Amendement 4
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendment

1 ter. benadrukt dat in de Lissabon-
strategie de doelstelling is verwoord om de 
arbeidsparticipatie onder vrouwen te 
verhogen tot 60% van de potentiële 
vrouwelijke beroepsbevolking, terwijl op 
demografisch gebied de inspanningen 
gericht moeten zijn op verbetering van het 
geboortecijfer om de uitdagingen van de 
toekomst het hoofd te kunnen bieden;

Or. es
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Amendement 5
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is verheugd over de goedkeuring 
door de Commissie op 21 september 2010 
van de mededeling getiteld "Strategie voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen 
(2010-2015)";

Or. it

Amendement 6
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt de lidstaten 
maatregelen te treffen om van 
gendergelijkheid een integraal onderdeel 
van herstelplannen te maken, met name 
in deze tijden van bezuinigingen, 
waardoor vrouwen harder worden 
getroffen dan mannen;

Or. en

Amendement 7
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat uitbreiding van de 
kinderopvang en professionalisering van de 
thuisverzorging van ouderen een 
belangrijke maatregel is om beroep en 
gezinsleven te kunnen combineren;

2. wijst erop dat uitbreiding van de 
bescherming van het moederschap in 
Europa en de volledige maatschappelijke 
acceptatie van werkende moeders naast de 
kwalitatieve en kwantitatieve verbetering 
van de kinderopvang en de 
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professionalisering van de thuisverzorging 
van ouderen een belangrijke maatregel is 
om beroep en gezinsleven te kunnen 
combineren, en dat hiervoor ook een 
verandering van de ondernemingscultuur 
nodig is wat betreft de aanwerving en 
aanstelling van vrouwen;

Or. de

Amendement 8
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat uitbreiding van de 
kinderopvang en professionalisering van de 
thuisverzorging van ouderen een 
belangrijke maatregel is om beroep en 
gezinsleven te kunnen combineren;

2. wijst erop dat uitbreiding van de 
kinderopvang en professionalisering van de 
thuisverzorging van ouderen een 
belangrijke maatregel is om beroep en 
gezinsleven te kunnen combineren; spreekt 
zijn bezorgdheid uit over de 
bezuinigingsmaatregelen van een aantal 
lidstaten waardoor de duur van het 
ouderschapsverlof en de hoogte van de 
kinderbijslag worden beperkt, hetgeen 
negatieve gevolgen heeft voor de 
levensomstandigheden van moeder en 
kind;

Or. ro

Amendement 9
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat uitbreiding van de
kinderopvang en professionalisering van de 
thuisverzorging van ouderen een 
belangrijke maatregel is om beroep en 
gezinsleven te kunnen combineren;

2. wijst erop dat uitbreiding van 
ouderschapsverlof en kinderopvang en 
professionalisering van de thuisverzorging 
van ouderen een belangrijke maatregel is 
om beroep en gezinsleven te kunnen 
combineren; doet derhalve een beroep op 
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de Raad om op korte termijn te besluiten 
de EU-normen voor moeder- en 
vaderschapsverlof te verhogen en de 
inspanningen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van Barcelona inzake 
kinderopvang op te voeren;

Or. en

Amendement 10
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat uitbreiding van de 
kinderopvang en professionalisering van de 
thuisverzorging van ouderen een 
belangrijke maatregel is om beroep en 
gezinsleven te kunnen combineren;

2. wijst erop dat de invoering van flexibele 
werktijden en van de mogelijkheid van 
telewerk naast de uitbreiding van de 
kinderopvang en professionalisering van de 
thuisverzorging van ouderen een 
belangrijke maatregel is om beroep en
gezinsleven te kunnen combineren;

Or. en

Amendement 11
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept niettemin dat de 
ontwikkeling van voorzieningen voor 
kinderopvang niet ten koste mag gaan van 
een beleid dat gericht is op de 
ontwikkeling van ouderschapsverlof; 
verlangt daarom dat ouders op het 
moment van de geboorte van hun kind 
werkelijk kunnen kiezen tussen 
voortzetting van hun beroepsleven en de 
zorg voor hun kind; 
roept aldus de lidstaten op hun ambitieuze 
beleid ten aanzien van ouderschapsverlof 
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concreter te maken ten einde ouders die 
dit wensen, financiële autonomie te geven. 

Or. fr

Amendement 12
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept het feit dat de 
Commissie en de lidstaten de rol van 
vrouwen in de sociale economie absoluut 
moeten waarderen, ondersteunen en 
vergroten, gelet op het hoge percentage 
vrouwen dat in deze sector werkt en de 
hoeveelheid diensten die deze aanbiedt om 
de combinatie van beroeps- en gezinsleven 
te bevorderen;

Or. pt

Amendement 13
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat de toegang tot 
diensten voor de zorg voor kinderen en 
ouderen en andere afhankelijke personen 
essentieel is voor het verwezenlijken van 
een gelijke arbeids-, onderwijs- en 
scholingsparticipatie van vrouwen en 
mannen;

Or. es

Amendement 14
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. benadrukt dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen een 
positief element vormt op het vlak van 
economische groei; volgens gegevens van 
de OVSE zijn vrouwen zelfs 
verantwoordelijk voor een kwart van de 
jaarlijkse groei tussen 1995 en 2008;

Or. it

Amendement 15
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. benadrukt dat van de mensen die 
werkloos raken, vrouwen een groter risico 
lopen om geen baan te vinden;

Or. it

Amendement 16
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. benadrukt dat een gebrek aan 
zorgvoorzieningen voor afhankelijke 
personen (kinderopvang, zorg voor 
gehandicapten en ouderen), passende 
verlofregelingen en flexibele 
werkregelingen voor beide ouders 
vrouwen vaak belet om actief deel te 
nemen aan de arbeidsmarkt en fulltime te 
werken.

Or. it
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Amendement 17
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. beseft dat het door de verandering van 
de bevolkingssamenstelling noodzakelijk is 
het potentieel van vrouwen in te zetten om 
het toenemende gebrek aan geschoolde 
arbeidskrachten op te vangen;

3. beseft dat het door de verandering van 
de bevolkingssamenstelling noodzakelijk is 
het potentieel van vrouwen in te zetten om 
het toenemende gebrek aan geschoolde 
arbeidskrachten op te vangen, onder meer 
in samenhang met de pogingen om 
levensvatbare socialezekerheidsstelsels te 
verzekeren;

Or. el

Amendement 18
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. beseft dat het door de verandering van 
de bevolkingssamenstelling noodzakelijk is 
het potentieel van vrouwen in te zetten om 
het toenemende gebrek aan geschoolde 
arbeidskrachten op te vangen;

3. beseft dat het door de verandering van 
de bevolkingssamenstelling noodzakelijk is 
de toegang tot de arbeidsmarkt voor
vrouwen te vergemakkelijken om het 
toenemende gebrek aan geschoolde 
arbeidskrachten op te vangen;

Or. en

Amendement 19
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
voor zowel mannen als vrouwen lager is 
in plattelandsgebieden en dat er in 
plattelandsgebieden een tekort bestaat aan 
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kwalitatief hoogwaardige banen, en dat 
bovendien veel vrouwen niet op de 
officiële arbeidsmarkt tewerk zijn gesteld, 
waardoor zij niet als werkloos staan 
geregistreerd, hetgeen zorgt voor 
financiële en juridische problemen met 
betrekking tot het recht op 
zwangerschaps- en ziekteverlof en de 
opbouw van pensioenrechten;

Or. es

Amendement 20
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat er gezien de 
demografische tendensen in de Europese 
Unie maatregelen nodig zijn om het 
geboortecijfer te stimuleren en dat een 
goede afstemming tussen werk en gezin 
een essentiële voorwaarde is om de 
bevolkingsafname tegen te gaan, terwijl 
daarmee tegelijkertijd de deelname van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt wordt 
gestimuleerd;

Or. pt

Amendement 21
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat de huidige 
economische crisis negatieve gevolgen 
heeft gehad voor werknemers; hoewel het 
opleidingsniveau van vrouwen sterk is 
gestegen en er nu meer vrouwen dan 
mannen afstuderen, bekleden vrouwen 
nog steeds vaak noodgedwongen 



PE454.630v01-00 12/32 AM\851874NL.doc

NL

secundaire posities en krijgen zij minder 
betaald;

Or. it

Amendement 22
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. onderstreept dat de inzet van 
het vrouwelijk arbeidskrachtenpotentieel 
ook strookt met het doel van de EU 2020-
strategie voor armoedevermindering, daar 
toegang tot de arbeidsmarkt de spil is van 
de inspanningen tot armoedebestrijding;

Or. el

Amendement 23
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. verzoekt de Commissie om er 
naar toe te werken dat in de dialoog met 
de sociale partners aandacht wordt 
besteed aan kwesties als 
loontransparantie, arbeidsvoorwaarden 
voor vrouwen met een deeltijdcontract of 
een arbeidscontract voor bepaalde tijd en 
het stimuleren van de arbeidsparticipatie 
van vrouwen in 'groene' en innovatieve 
sectoren;

Or. en

Amendement 24
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

3 septies. verzoekt de Raad, de Commissie 
en de lidstaten met klem de sociale 
rechten te verdedigen en ervoor te zorgen 
dat de economische en financiële crisis 
niet leidt tot kortingen op sociale 
uitkeringen en bezuinigingen op sociale 
voorzieningen op het gebied van de zorg 
voor kinderen en ouderen; wijst erop dat 
zorgbeleid en het verstrekken van 
zorgdiensten fundamenteel medebepalend 
zijn voor het tot stand brengen van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen;

Or. es

Amendement 25
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. juicht toe dat vrouwen inmiddels bijna 
overal een hoger opleidingsniveau
bereiken dan mannen, maar betreurt dat dit 
niet heeft geleid tot vermindering van het 
verschil in beloning op basis van geslacht, 
een van de redenen dat vrouwen meer 
gevaar lopen tot armoede te vervallen;

4. juicht toe dat vrouwen in veel gevallen 
hogere kwalificaties in de 
schoolopleiding, de studie of het 
beroepsonderwijs bereiken dan mannen, 
maar betreurt dat dit niet tot verbetering 
van hun situatie op de arbeidsmarkt leidt, 
met name wat betreft het terugdringen 
van onzekere arbeidsverhoudingen, de 
vermindering van loonongelijkheden en 
het bekleden van leidinggevende functies, 
waardoor vrouwen meer gevaar lopen 
werkloos te worden of tot armoede te 
vervallen;

Or. de

Amendement 26
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. juicht toe dat vrouwen inmiddels bijna 
overal een hoger opleidingsniveau bereiken 
dan mannen, maar betreurt dat dit niet
heeft geleid tot vermindering van het 
verschil in beloning op basis van geslacht, 
een van de redenen dat vrouwen meer 
gevaar lopen tot armoede te vervallen;

4. constateert dat vrouwen inmiddels bijna 
overal een hoger opleidingsniveau bereiken 
dan mannen, maar betreurt dat dit noch tot 
vermindering van het verschil in beloning 
op basis van geslacht, noch tot een 
significante toename van het percentage 
vrouwen in besluitvormingsfuncties heeft 
geleid; verzoekt de Commissie derhalve 
met wetgevingsvoorstellen te komen om 
hier verandering in te brengen;

Or. en

Amendement 27
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. juicht toe dat vrouwen inmiddels bijna 
overal een hoger opleidingsniveau bereiken 
dan mannen, maar betreurt dat dit niet 
heeft geleid tot vermindering van het 
verschil in beloning op basis van geslacht, 
een van de redenen dat vrouwen meer 
gevaar lopen tot armoede te vervallen;

4. constateert dat vrouwen inmiddels bijna 
overal een hoger opleidingsniveau bereiken 
dan mannen, maar betreurt dat dit niet 
heeft geleid tot vermindering van het 
verschil in beloning op basis van geslacht;

Or. de

Amendement 28
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. juicht toe dat vrouwen inmiddels bijna 
overal een hoger opleidingsniveau bereiken 
dan mannen, maar betreurt dat dit niet 
heeft geleid tot vermindering van het 
verschil in beloning op basis van geslacht, 
een van de redenen dat vrouwen meer 

4. juicht toe dat vrouwen inmiddels bijna 
overal een hoger opleidingsniveau bereiken 
dan mannen, maar betreurt dat dit niet 
heeft geleid tot vermindering van het 
verschil in beloning op basis van geslacht, 
een van de redenen dat vrouwen meer 
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gevaar lopen tot armoede te vervallen; gevaar lopen tot armoede te vervallen; 
wijst erop dat vrouwen in de EU 
gemiddeld 15% minder verdienen dan 
mannen en in de private sector zelfs 25% 
minder;

Or. ro

Amendement 29
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt het ontbreken van bindende 
maatregelen voor de aanpak van de 
onverminderd bestaande salariskloof 
tussen mannen en vrouwen, en wijst op de 
noodzaak van dringende maatregelen om 
de situatie van vrouwen in precaire 
arbeidsomstandigheden te verbeteren, met 
name immigrantenvrouwen en vrouwen 
die tot een etnische minderheid behoren 
en die als gevolg van de economische en 
sociale crisis in een nog kwetsbaarder 
positie verkeren; dringt voorts aan op de 
vermindering van genderongelijkheid in 
de gezondheidszorg en de waarborging 
van gelijke toegang daartoe;

Or. pt

Amendement 30
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat vrouwen vaker een 
ongunstige positie bekleden op de 
arbeidsmarkt ten opzichte van mannen, 
doordat ze vaker contracten met weinig 
arbeidszekerheid hebben, onvrijwillig in 
deeltijd werken en nog altijd aanzienlijk 
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minder verdienen dan mannen;

Or. it

Amendement 31
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst erop dat de doelstelling van 
de Europa 2020-strategie om een 
arbeidsparticipatiegraad van 75% van de 
bevolking tussen de 20 en 64 jaar te 
waarborgen, slechts gehaald kan worden 
met een forse bijdrage van vrouwen, dat 
wil zeggen door een aanzienlijke toename 
van de arbeidsparticipatie van vrouwen;  

Or. pt

Amendement 32
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. stelt vast dat deeltijdwerk 
negatieve persoonlijke gevolgen kan 
hebben, zoals carrièrebelemmeringen of 
armoede op oudere leeftijd, of vanwege 
het lagere inkomen een bijstandsuitkering 
voor het levensonderhoud, bij ziekte of bij 
werkloosheid noodzakelijk kan maken;

Or. de

Amendement 33
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat het noodzakelijk is 
positieve actie te ondernemen ten gunste 
van vrouwen en mannen om hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt na een 
periode van zorg voor het gezin 
(opvoeding van kinderen en/of zorg voor 
een zieke of gehandicapte ouder) te 
vergemakkelijken, door stimulering van 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op 
integratie of herintegratie in de 
arbeidsmarkt, zodat zij weer financieel 
onafhankelijk kunnen zijn;

Or. pt

Amendement 34
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. pleit ervoor de belasting op 
arbeid in de lidstaten onder de loep te 
nemen om te onderzoeken in hoeverre 
belastingprikkels vrouwen ervan 
weerhouden een volledige baan te nemen 
en het traditionele gezinsmodel op die 
manier nog steeds ten koste gaat van 
vrouwen; 

Or. de

Amendement 35
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. benadrukt dat ter bestrijding van 
de ongelijkheid tussen mannen en 
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vrouwen op de arbeidsmarkt in de 
lidstaten ondernemings- en 
sectorspecifieke, wettelijk verankerde 
gelijkheidsplannen dienen te worden 
opgesteld die door de sociale partners 
worden omlijnd en gecontroleerd; spreekt 
zich uit voor de invoering van quota voor 
vrouwen in leidinggevende functies en 
raden van commissarissen;

Or. de

Amendement 36
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om jongens en 
meisjes reeds op school belangstelling bij 
de brengen voor het geheel van 
beroepsactiviteiten, om te voorkomen dat 
de arbeidsmarkten worden opgedeeld naar 
geslacht en ter bestrijding van het 
verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam 
zijn in slechter betaalde beroepen;

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om jongens en 
meisjes reeds op school belangstelling bij 
te brengen voor het geheel van 
beroepsactiviteiten, om het aantal
arbeidsmarkten dat is opgedeeld naar 
geslacht te verminderen en ter bestrijding 
van het verschijnsel dat vrouwen vaak 
werkzaam zijn in slechter betaalde 
beroepen; is zich evenwel bewust van het 
feit dat in sommige beroepen bepaalde 
geslachtsspecifieke eigenschappen de 
voorkeur genieten en dat het zinvol is om 
van die eigenschappen te profiteren;

Or. de

Amendement 37
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om jongens en 
meisjes reeds op school belangstelling bij 

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om jongens en 
meisjes reeds op school belangstelling bij 
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de brengen voor het geheel van 
beroepsactiviteiten, om te voorkomen dat 
de arbeidsmarkten worden opgedeeld naar 
geslacht en ter bestrijding van het 
verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam 
zijn in slechter betaalde beroepen;

de brengen voor het geheel van 
beroepsactiviteiten, om te voorkomen dat 
de arbeidsmarkten worden opgedeeld naar 
geslacht en ter bestrijding van het 
verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam 
zijn in slechter betaalde beroepen; spreekt 
zijn diepe bezorgdheid uit over de 
oneerlijke situatie dat, na meer dan een 
halve eeuw sinds het opnemen van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
arbeid, een vrouw in de EU gemiddeld 
418 dagen moet werken om net zoveel te 
verdienen als een man in een 
kalenderjaar;

Or. ro

Amendement 38
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om jongens en 
meisjes reeds op school belangstelling bij 
de brengen voor het geheel van 
beroepsactiviteiten, om te voorkomen dat 
de arbeidsmarkten worden opgedeeld naar 
geslacht en ter bestrijding van het 
verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam 
zijn in slechter betaalde beroepen;

5. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om strategieën en programma's op het 
gebied van onderwijs en werkgelegenheid 
in te voeren en krachtiger maatregelen te 
nemen om jongens en meisjes reeds op 
school belangstelling bij te brengen voor 
een niet-genderspecifieke beroepskeuze, 
om te voorkomen dat de arbeidsmarkten 
worden opgedeeld naar geslacht en ter 
bestrijding van het verschijnsel dat 
vrouwen vaak werkzaam zijn in laag 
gekwalificeerde, slechter betaalde 
beroepen die minder zekerheid bieden;

Or. de

Amendement 39
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om jongens en 
meisjes reeds op school belangstelling bij 
de brengen voor het geheel van 
beroepsactiviteiten, om te voorkomen dat 
de arbeidsmarkten worden opgedeeld naar 
geslacht en ter bestrijding van het 
verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam 
zijn in slechter betaalde beroepen;

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat de arbeidsmarkten worden opgedeeld 
naar geslacht en ter bestrijding van het 
verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam 
zijn in slechter betaalde beroepen, door 
jongens en meisjes reeds op school 
belangstelling bij te brengen voor het 
geheel van beroepsactiviteiten en de 
opleidingsmogelijkheden voor vrouwen te 
verbreden opdat zij in staat zijn zich 
tijdens hun loopbaan aan te passen aan 
veranderingen op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 40
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de lidstaten op om, met 
medewerking van de Commissie en via de 
intensivering van de reeds bestaande 
activiteiten, de deelneming van vrouwen 
aan beroepsonderwijs aan te moedigen in 
het kader van een leven lang leren, gelet 
op de ommezwaai naar een duurzame 
economie waarin de klemtoon ligt op het 
mkb, en aldus de inzetbaarheid van 
vrouwelijke werknemers te verbeteren;

Or. el

Amendement 41
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat vrouwen vaker dan 
mannen te maken hebben met onzekere 
arbeidsverhoudingen, onvrijwillig 
deeltijdwerk en armoede; verzoekt de 
lidstaten derhalve ervoor te zorgen dat de 
beleidsmaatregelen ter verwezenlijking 
van de EU 2020-doelstellingen inzake 
armoedebestrijding en sociale integratie 
in een mate op vrouwen worden 
afgestemd die evenredig is aan hun 
aandeel in de bevolkingsgroep dat 
armoede ondervindt;

Or. en

Amendement 42
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de lidstaten de 
ondernemersgeest van vrouwen te 
stimuleren en te voorzien in financiële 
steun, professioneel advies en een 
passende opleiding voor vrouwen die een 
bedrijf oprichten;

Or. es

Amendement 43
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendment

5 quinquies. verzoekt de lidstaten steun te 
verlenen aan het streven naar werk voor 
de achtergestelde groep van zwangere 
vrouwen en moeders die de lasten van 
hun gezin alleen moeten dragen, door 
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voor deze groep fatsoenlijk en vast werk te 
bevorderen dat verenigbaar is met het 
gezinsleven;

Or. es

Amendement 44
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een autonoom leven te 
bieden door verbetering van de toegang tot 
onderwijs en beroepsopleidingen;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een autonoom leven te 
bieden door verbetering van de toegang tot 
onderwijs en beroepsopleidingen; betreurt 
dat het vrouwelijke migranten helaas vaak 
aan de wil en in hun eigen omgeving aan 
ondersteuning ontbreekt om een 
beroepsopleiding te volgen;

Or. de

Amendement 45
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een autonoom leven te 
bieden door verbetering van de toegang tot 
onderwijs en beroepsopleidingen;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
achtergestelde vrouwen, zoals vrouwelijke 
migranten, vrouwen uit etnische 
minderheden, vrouwen met een handicap 
en alleenstaande moeders, en hun 
daardoor meer kans op een autonoom leven 
te bieden door verbetering van de toegang 
tot onderwijs en beroepsopleidingen;

Or. de
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Amendement 46
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een autonoom leven te 
bieden door verbetering van de toegang tot 
onderwijs en beroepsopleidingen;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een autonoom leven te 
bieden door verbetering van de toegang tot 
onderwijs en beroepsopleidingen; wijst op 
de meervoudige discriminatie van 
vrouwelijke migranten, op grond van 
geslacht, etnische achtergrond en vaak 
ook leeftijd;

Or. ro

Amendement 47
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een autonoom leven te 
bieden door verbetering van de toegang tot 
onderwijs en beroepsopleidingen;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
achtergestelde vrouwen en vrouwelijke 
migranten en hun daardoor meer kans op 
een autonoom leven te bieden door 
verbetering van de toegang tot onderwijs 
en beroepsopleidingen;

Or. de

Amendement 48
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een autonoom leven te 
bieden door verbetering van de toegang tot 
onderwijs en beroepsopleidingen;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij de verbetering van de 
beroepsmatige vooruitzichten van 
vrouwelijke migranten en hun daardoor 
meer kans op een economisch 
onafhankelijk leven te bieden door 
verbetering van de toegang tot onderwijs 
en beroepsopleidingen;

Or. en

Amendement 49
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat vrouwen een 
aanzienlijk deel vormen van de bevolking 
die door armoede wordt bedreigd als 
gevolg van werkloosheid, niet-gedeelde 
zorgtaken, tijdelijke arbeid en 
onderbetaling, discriminatie bij salarissen 
en lagere uitkeringen en pensioenen;

Or. pt

Amendement 50
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat gendergelijkheid niet 
alleen een kwestie van diversiteit en 
sociale rechtvaardigheid is, maar tevens 
een voorwaarde om doelstellingen als 
duurzame groei, werkgelegenheid, 
concurrentiekracht en sociale samenhang 
te kunnen verwezenlijken, zoals op grond 
van de EU 2020-strategie is 
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overeengekomen;

Or. it

Amendement 51
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie de 
indicatoren met betrekking tot de 
gelijkstelling van mannen en vrouwen bij 
te werken en daarin ook het aspect van de 
burgerlijke staat op te nemen en deze 
indicatoren toe te passen om de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
op gezette tijden in kaart te brengen;

Or. de

Amendement 52
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. verzoekt de Commissie de 
genderdimensie te versterken in alle 
onderdelen van de EU 2020-strategie, 
waaronder een meer doeltreffende 
toepassing van gendermainstreaming, en 
specifieke acties en doelstellingen voor 
gendergelijkheid te ontwikkelen in alle 
maatregelen gericht op het verbeteren van 
de Europese werkgelegenheidsstrategie;

Or. it

Amendement 53
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. spreekt zich nadrukkelijk uit 
tegen verplichte quota voor vrouwen in de 
raad van bestuur en de raad van 
commissarissen van ondernemingen;

Or. de

Amendement 54
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. onderstreept dat het gezin het 
fundament van onze maatschappij vormt 
en onlosmakelijk is verbonden met het 
overbrengen van waarden en het solidair 
samenleven; onderstreept voorts dat 
verenigbaarheid van beroep en 
gezinsleven in alle lidstaten moet worden 
gewaarborgd door betaalbare, 
hoogwaardige voorzieningen voor de 
opvang en opvoeding van jonge kinderen;

Or. de

Amendement 55
Ilda Figueiredo

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 octies (nieuw) 

Ontwerpverslag Amendement

6 octies. is van mening dat het risico in 
extreme armoede te vervallen voor 
vrouwen groter is dan voor mannen;

Or. pt
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Amendement 56
Ilda Figueiredo

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 nonies (nieuw) 

Ontwerpverslag Amendement

6 nonies. is van mening dat het uitbannen 
van armoede een van de prioriteiten dient 
te zijn, via een herziening van het macro-
economisch, monetair, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid, die daarvan de 
oorzaak zijn, teneinde voor vrouwen 
economische en sociale gerechtigheid te 
waarborgen, dat de methoden voor het 
bepalen van het armoedepercentage 
moeten worden herzien en dat er 
strategieën moeten worden opgezet die 
een eerlijke inkomensverdeling 
bevorderen, een minimuminkomen en 
fatsoenlijke lonen en pensioenen 
garanderen, meer hoogwaardige banen 
met rechten voor vrouwen scheppen, de 
toegang voor vrouwen en meisjes tot 
goede openbare diensten verzekeren, en  
die de sociale bescherming en 
dienstverlening in de buurt, met name 
crèches, kinderopvang, dagcentra, 
gemeenschappelijke buurthuizen en 
diensten voor gezinshulp, verbeteren;

Or. pt

Amendement 57
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 decies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 decies. is van mening dat flexibele 
werktijden en duobanen voor mannen en 
vrouwen bijdragen tot de verenigbaarheid 
van gezin en beroep;

Or. de
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Amendement 58
Ilda Figueiredo

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 undecies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 undecies. is van mening dat er dringend 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen loondiscriminatie, hetzij door 
herziening van de bestaande richtlijn, 
hetzij door vaststelling van sectorgerichte 
stapsgewijze plannen met nauwkeurig 
omschreven doelstellingen - zoals het 
terugdringen van de salariskloof tot 0,5% 
vóór 2020 - om directe en indirecte 
discriminatie uit te roeien, dan wel door 
stimulering van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en scholing van 
adviseurs voor gendergelijkheid, 
maatregelen tegen de oneerlijke verdeling 
van onbetaald werk tussen mannen en 
vrouwen en opstelling van plannen voor 
gendergelijkheid voor ondernemingen en 
andere werkplekken; is van mening dat 
transparantie van salarisstructuren 
standaardpraktijk moet zijn om de 
onderhandelingspositie van vrouwelijke 
werknemers te versterken; 

Or. pt

Amendement 59
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 duodecies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 duodecies. is van mening dat voor 
geslaagde integratie identificatie, 
participatie op basis van gelijke rechten 
en verantwoordelijkheid vereist zijn, en 
dat integratie pas kan lukken als de 
nieuwkomers bereid zijn zich aan te 
passen en de autochtonen bereid zijn hen 
op te nemen; spreekt zich derhalve uit 
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tegen alle vormen van uithuwelijking;

Or. de

Amendement 60
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 terdecies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 terdecies. onderstreept het belang van 
onderhandelingen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten voor de 
bestrijding van vrouwendiscriminatie, met 
name wat betreft de toegang tot banen, 
salariëring, arbeidsomstandigheden, 
loopbaanontwikkeling en opleiding; 

Or. pt

Amendement 61
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quaterdecies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quaterdecies. verzoekt overheids- en 
particuliere instellingen deze actieplannen 
voor gendergelijkheid in hun interne 
regelgeving te verwerken, daaraan 
specifieke doelstellingen op korte, 
middellange en lange termijn te verbinden 
en jaarlijks de balans op te maken van de 
mate waarin hun doelstellingen effectief 
zijn verwezenlijkt; 

Or. pt

Amendement 62
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quindecies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 quindecies. betreurt het dat vrouwen bij 
de besluitvorming ondervertegenwoordigd 
zijn in zowel het bedrijfsleven als de 
democratische organen, en dringt aan op 
ambitieuzere stappen om meer vrouwen 
deel te laten uitmaken van de raden van 
beheer van ondernemingen en van het 
bestuur van lokale, regionale, nationale 
en Europese overheidsinstellingen;

Or. pt

Amendement 63
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexdecies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 sexdecies. dringt aan op meer actie, 
bewustmaking en controle op de werkplek 
om betere arbeidsomstandigheden voor 
vrouwen te garanderen, waarbij aandacht 
wordt gegeven aan werktijden, naleving 
van moederschaps- en 
vaderschapsrechten, en de balans tussen 
werk en gezinsleven, en dringt aan op de 
uitbreiding van het moederschapsverlof, 
de invoering van enerzijds 
ouderschapsverlof en anderzijds betaald 
vaderschapsverlof, de instelling van 
betaald gezinsverlof voor met name de 
verzorging van afhankelijke familieleden, 
maatregelen tegen seksistische 
stereotypering in de arbeidsverdeling en 
zorg, en maatregelen voor het geval dat 
deze rechten op losse schroeven worden 
gezet; 

Or. pt
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Amendement 64
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement zich bij de opstelling 
van begrotingen te houden aan de 
normen van gendergevoelig budgetteren.

Schrappen

Or. de

Amendement 65
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement zich bij de opstelling 
van begrotingen te houden aan de normen 
van gendergevoelig budgetteren.

7. verzoekt de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement zich bij de opstelling 
van begrotingen te houden aan de normen 
van gendergevoelig budgetteren; spoort de 
lidstaten aan dit voorbeeld bij de 
opstelling van hun nationale begrotingen 
te volgen.

Or. de

Amendement 66
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement zich bij de opstelling 
van begrotingen te houden aan de normen 
van gendergevoelig budgetteren.

7. verzoekt de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement zich bij de opstelling 
van begrotingen en van het nieuwe 
meerjarige financiële kader van de EU te 
houden aan de normen van gendergevoelig 
budgetteren.

Or. en
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Amendement 67
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. juicht het algemene debat over de 
verhoging van het percentage vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven toe en stelt voor om hiertoe 
in ondernemingen een vrijwillige 
quotumregeling in te voeren die op de 
verhouding tussen mannelijke en 
vrouwelijke personeelsleden is gebaseerd; 

Or. de


