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Amendement 1
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de Commissie tot 
dusver onvoldoende gehoor heeft gegeven 
aan de resolutie van het Europees 
Parlement van 18 november 2008 en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen om het 
probleem van ongelijke beloning van 
mannen en vrouwen gericht aan te 
pakken;

1. merkt op dat het terugdringen van de 
ongelijke beloning van vrouwen en 
mannen een politieke prioriteit blijft, 
gedeeld door alle lidstaten en andere 
belangrijke spelers op Europees niveau, 
wat wordt weergegeven in de beslissingen 
van de Raad betreffende het Europees 
Pact voor gendergelijkheid voor de 
periode 2011 – 2020;

Or. en

Amendement 2
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de Commissie tot dusver 
onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de 
resolutie van het Europees Parlement van 
18 november 2008 en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen om het 
probleem van ongelijke beloning van 
mannen en vrouwen gericht aan te pakken;

1. betreurt het dat de Commissie tot dusver 
onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de 
resolutie van het Europees Parlement van 
18 november 2008 om het probleem van 
ongelijke beloning van mannen en 
vrouwen gericht aan te pakken;

Or. de

Amendement 3
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de Commissie tot dusver 
onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de 
resolutie van het Europees Parlement van 
18 november 2008 en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen om het 
probleem van ongelijke beloning van 
mannen en vrouwen gericht aan te pakken;

1. betreurt het dat de Commissie tot dusver 
onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de 
resolutie van het Europees Parlement van 
18 november 2008 en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen of 
breed gebruik heeft gemaakt van het 
"Europees jaar van gelijke kansen voor 
iedereen" (2007) om het probleem van 
ongelijke beloning van mannen en 
vrouwen gericht aan te pakken;

Or. de

Amendement 4
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de Commissie tot dusver 
onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de 
resolutie van het Europees Parlement van 
18 november 2008 en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen om het 
probleem van ongelijke beloning van 
mannen en vrouwen gericht aan te pakken;

1. betreurt het dat de Commissie tot dusver 
onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de 
resolutie van het Europees Parlement van 
18 november 2008, of aan de resolutie van 
10 februari 2010, en geen 
wetgevingsinitiatief heeft genomen om het 
probleem van ongelijke beloning van 
mannen en vrouwen gericht aan te pakken;

Or. fr

Amendement 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de ongelijke beloning 
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van vrouwen en mannen voornamelijk 
bestaat als gevolg van stereotypen en 
omdat vrouwen enkel gezien worden in de 
traditionele rolverdeling; roept daarom de 
lidstaten op om gelijke beloning te 
promoten door sociale initiatieven te 
starten zowel op nationaal als op lokaal 
niveau;

Or. pl

Amendement 6
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert,
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;

2. merkt op dat er de afgelopen tien jaar in 
sommige lidstaten langzaam vooruitgang 
is geboekt en dat het verschil in beloning 
van mannen en vrouwen de laatste jaren op 
een hoog niveau stagneert, waarbij 
vrouwen in 2009 in de EU-27, ondanks het 
juridisch bindende beginsel van gelijk loon 
voor gelijk werk, voor dezelfde arbeid 
gemiddeld 17,5% minder loon ontvingen 
dan mannen1;

Or. en

Amendement 7
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1;

Or. de

Amendement 8
Sari Essayah, Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1;

Or. fi



AM\891654NL.doc 7/69 PE480.870v01-00

NL

Amendement 9
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1;

Or. pl

Amendement 10
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1 (tot 30% 
minder in de particuliere sector, ongeacht 
gelijke verdiensten en kwalificaties); is 
bezorgd over de zeer ongelijke beloning 
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mannen en vrouwen terug te dringen; voor hooggekwalificeerde vrouwen en 
mannen in sommige lidstaten; merkt op 
dat de flexicurity-strategie niet geschikt is 
om bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;

Or. de

Amendement 11
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in 
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;
benadrukt dat vrouwen bij de secties van 
de samenleving horen die het ergst 
getroffen worden door onzekere 
tewerkstelling en de sociale gevolgen van 
de crisis; geeft aan dat, volgens het IAB-
rapport getiteld "Trends voor globale 
tewerkstelling in 2012: het voorkomen 
van een diepere banencrisis", meer 
vrouwen dan mannen in een kwetsbare 
positie zitten (50,5% tegenover 48,2%);

Or. fr
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Amendement 12
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,5% minder 
loon ontvingen dan mannen1; merkt op dat 
de flexicurity-strategie niet geschikt is om 
bestaande verschillen in
arbeidsbescherming en beloning van 
mannen en vrouwen terug te dringen;

2. is zeer bezorgd over het feit dat er de 
afgelopen tien jaar maar langzaam 
vooruitgang is geboekt en dat het verschil 
in beloning van mannen en vrouwen de 
laatste jaren op een hoog niveau stagneert, 
waarbij vrouwen in 2009 in de EU-27, 
ondanks het juridisch bindende beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk, voor 
dezelfde arbeid gemiddeld 17,1% minder 
loon ontvingen dan mannen1, met wild 
variërende differentiatie van 3,2% tot 
25,9%; merkt op dat het niet de
belangrijkste doelstelling is van de
flexicurity-strategie om bestaande 
verschillen in arbeids- en 
beloningsbescherming van mannen en 
vrouwen terug te dringen, en vestigt de 
aandacht op de noodzaak om rekening te 
houden met het probleem van 
loondifferentiatie binnen de flexicurity-
strategie zelf en gedurende de 
implementatie in nationaal 
tewerkstellingsbeleid;

Or. fr

Amendement 13
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat bescherming van 
vrouwen door contractuele flexicurity-
regelingen sociale samenhang op de 
arbeidsmarkt verbetert, voornamelijk voor 
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vrouwen die moeder worden of 
zorgverantwoordelijkheden hebben voor 
ouderen; merkt op dat hun 
werktijdregelingen voldoende flexibel 
zouden moeten zijn om aan hun 
behoeften tegemoet te komen en ook om 
hun balans tussen werk en privé te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 14
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept de lidstaten op om de reële 
toegevoegde waarde van vrouwen in de 
werkplaats te erkennen en om adequate 
omstandigheden te creëren om hun 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
verbeteren en hun deelname op de 
arbeidsmarkt te verhogen, door betaalbare 
zorg en kinderopvang, 
ouderschapsverlofschema's en flexibele 
werkomstandigheden, in het bijzonder 
wanneer vrouwen na lange periodes van 
inactiviteit terugkeren op de arbeidsmarkt, 
als gevolg van de geboorte van een kind of 
andere familiale verplichten;

Or. en

Amendement 15
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quater. roept de Europese Commissie op 
om verder onderzoek te promoten naar 
flexicurity-strategieën om hun impact vast 
te stellen op de ongelijke beloning van 
vrouwen en mannen en ook om vast te 
stellen hoe deze strategieën 
genderdiscriminatie kunnen tegengaan;

Or. en

Amendement 16
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat er al een aanzienlijk 
instrumentarium van wetgeving bestaat 
dat naleving van het principe van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
promoot voor gebieden zoals 
tewerkstelling en toegang tot goederen en 
diensten op EU-niveau; is van mening dat 
het noodzakelijk is om nu te focussen op 
betere implementatie van bestaande 
wetten en om de problemen van 
implementatie te begrijpen alvorens te 
overwegen verdere 
wetgevingsmaatregelen te initiëren op 
Europees niveau;

Or. en

Amendement 17
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verwelkomt de conclusies van de 
Raad van 6-12-2010 om de lidstaten op te 
roepen om brede maatregelen te nemen 
om de oorzaken van de ongelijke beloning 
van vrouwen en mannen tegen te gaan;

Or. de

Amendement 18
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de ongelijke beloning 
van vrouwen en mannen vrouwen meer 
benadeelt in verhouding tot het niveau 
van hun positie en kwalificaties;

Or. pl

Amendement 19
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. toont aan dat in sommige landen de 
ongelijke beloning van vrouwen en 
mannen vrouwen meer benadeelt 
gedurende de voor hen moeilijkste 
periodes, bijv. wanneer zij de leeftijd 
hebben bereikt dat ze kinderen willen of 
wanneer zij de pensioensleeftijd naderen;

Or. pl
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Amendement 20
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat deze ongelijkheid van 
grote invloed op het leven van vrouwen is, 
met name na hun pensionering, aangezien 
lagere lonen tot lagere pensioenen leiden,
een reden waarom meer vrouwen (22%) 
dan mannen (16%) op oudere leeftijd in 
armoede leven;

3. benadrukt dat de onderliggende 
oorzaken van de ongelijke beloning van 
vrouwen en mannen talrijk en complex 
blijven; is van mening dat deze 
ongelijkheid van grote invloed op het leven 
van veel vrouwen is, met name na hun 
pensionering, aangezien lagere lonen tot 
lagere pensioenen kunnen leiden en bij 
kunnen dragen aan een reden waarom 
meer vrouwen (22%) dan mannen (16%) 
op oudere leeftijd in armoede leven;

Or. en

Amendement 21
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat deze ongelijkheid van 
grote invloed op het leven van vrouwen is, 
met name na hun pensionering, aangezien 
lagere lonen tot lagere pensioenen leiden, 
een reden waarom meer vrouwen (22%) 
dan mannen (16%) op oudere leeftijd in 
armoede leven;

3. is van mening dat deze ongelijkheid van 
grote invloed op het leven van vrouwen is, 
met name na hun pensionering, aangezien 
lagere lonen tot lagere pensioenen leiden, 
een reden waarom meer vrouwen (22%) 
dan mannen (16%) op oudere leeftijd in 
armoede leven; benadrukt dat in veel 
gevallen de reden waarom gepensioneerde 
vrouwen in armoede leven is omdat zij 
zorgverantwoordelijkheden hadden, 
omdat het vaker voorkomt dat vrouwen 
parttimebanen nemen om werk en privé te 
combineren; roept daarom de Commissie 
en de lidstaten op om hun inspanningen 
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voort te zetten om deze ongelijkheden uit 
de wereld te helpen en om gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen te 
verzekeren betreffende pensioenen;

Or. nl

Amendement 22
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat deze ongelijkheid van 
grote invloed op het leven van vrouwen is, 
met name na hun pensionering, aangezien 
lagere lonen tot lagere pensioenen leiden, 
een reden waarom meer vrouwen (22%) 
dan mannen (16%) op oudere leeftijd in 
armoede leven;

3. is van mening dat deze ongelijkheid van 
grote invloed op het leven van vrouwen is, 
met name na hun pensionering, aangezien
lagere lonen tot lagere pensioenen leiden, 
een reden waarom meer vrouwen (22%) 
dan mannen (16%) op oudere leeftijd in 
armoede leven; roept daarom de lidstaten 
op om te onderzoeken in welke mate het 
opvoeden van en zorgen voor familieleden 
– voornamelijk gedaan door vrouwen –
erkend kan worden in pensioenen;

Or. de

Amendement 23
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat deze ongelijkheid van 
grote invloed op het leven van vrouwen is, 
met name na hun pensionering, aangezien 
lagere lonen tot lagere pensioenen leiden, 
een reden waarom meer vrouwen (22%) 
dan mannen (16%) op oudere leeftijd in 
armoede leven;

3. is van mening dat deze ongelijkheid van 
grote negatieve invloed op het leven van 
vrouwen is, met name na hun pensionering, 
aangezien lagere lonen tot lagere 
pensioenen leiden, een reden waarom meer 
vrouwen (22%) dan mannen (16%) op 
oudere leeftijd in armoede leven;
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Or. en

Amendement 24
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat vrouwelijke 
werknemers met banen van vergelijkbaar 
niveau, moeite en verantwoordelijkheid 
als mannen gelijke kansen moeten hebben 
op alle leeftijden voor opleiding, promotie, 
bijscholing en omscholing en recht op 
pensioen en werkloosheidsuitkeringen 
vergelijkbaar met die van mannen;

Or. en

Amendement 25
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. gelooft dat een vermindering van de 
ongelijke beloning van vrouwen en 
mannen een positieve invloed zou hebben 
op het bevorderen van een toename in 
ouderschap en op het verminderen van 
demografische trends die terrein winnen –
voornamelijk in het oosten van Europa –
en de toestand van vrouwen met kinderen 
zou verbeteren, vooral van alleenstaande 
moeders, en zo het risico op armoede 
onder kinderen zou verkleinen;

Or. hu
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Amendement 26
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat een arbeidsmarkt 
zonder stereotypen niet enkel het inkomen 
van vrouwen zou kunnen verhogen, maar 
ook het BNP van de lidstaten; merkt op 
dat, volgens de bevindingen van 
verschillende studies, als vrouwelijke 
deelname op de arbeidsmarkt zou stijgen 
naar 70%, zoals de mannelijke deelname, 
dat een zeer gunstig economisch gevolg 
zou hebben (tussen 4% en 8%) op het 
BNP van Europa; 

Or. pt

Amendement 27
Sylvana Rapti, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het niet naleven van 
het principe van "gelijk loon voor gelijk 
of gelijkwaardig werk" de Europa 2020-
doelstellingen voor tewerkstelling zouden 
ondermijnen; een actievere betrokkenheid 
van vrouwen op de arbeidsmarkt helpt bij 
het verbeteren van de duurzaamheid van 
verzekeringsstelsels, in het bijzonder met 
het oog op demografische trends;

Or. el

Amendement 28
Anthea McIntyre
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt echter op dat aanpakken 
bestaande uit maatregelen tegen een of 
meer afzonderlijke oorzaken van de 
ongelijke beloning van vrouwen en 
mannen ontoereikend zijn gebleken om de 
ongelijke beloning doeltreffend te 
beëindigen;

Or. en

Amendement 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat, bovenop focussen op 
privébedrijven en de publieke sector, ook 
aandacht geschonken zou moeten worden 
aan de ongelijke behandeling van 
vrouwen in familiebedrijven en 
boerderijen, waar vrouwen niet enkel 
minder betaald worden dan mannen, 
maar ook vaak helemaal niet betaald 
worden; roept op om stappen te 
ondernemen om publieke bewustwording 
te verhogen betreffende de invloed die 
deze situatie heeft op de ongunstige 
positie van vrouwen op het gebied van 
sociale zekerheid en pensioenen;

Or. pl

Amendement 30
Gabriele Zimmer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in
de arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-
uurlonen, maar ook met andere elementen 
van de individuele beloning en 
kwalificatie;

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe systemen voor het 
classificeren en organiseren van 
personeel en de omvorming van
arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-
uurlonen, maar ook met andere elementen
zoals individuele beloningselementen, 
professionele kwalificaties, persoonlijke 
talenten en vaardigheden, 
arbeidsorganisatie, professionele ervaring 
en productiviteit, die niet enkel 
kwantitatief gemeten zouden moeten 
worden (uren waarop de werknemer 
fysiek aanwezig is op de werkplaats) maar 
ook kwalitatief en met betrekking op de 
invloed van verminderingen in werkuren, 
vakantieperiodes en afwezigheden als 
gevolg van zorgverplichtingen op 
automatische loonsverhogingen;

Or. de

Amendement 31
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de 
arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de 
arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-
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uurlonen, maar ook met andere elementen 
van de individuele beloning en 
kwalificatie;

uurlonen, maar ook met andere elementen 
van de individuele beloning en 
kwalificatie, zoals contracttype, 
professionele ervaring, arbeidsstatus en 
bonussen;

Or. fr

Amendement 32
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de 
arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-
uurlonen, maar ook met andere elementen 
van de individuele beloning en 
kwalificatie;

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de 
arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-
uurlonen, maar ook met andere elementen 
van de individuele beloning en 
kwalificatie; merkt op dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid 
statistieken op zou moeten stellen en een 
vergelijkende analyse uit zou moeten 
voeren betreffende deze zaken;

Or. lt

Amendement 33
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de 

4. wijst erop dat statistieken coherent, 
vergelijkbaar, genderspecifiek, volledig en 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de 
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arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-
uurlonen, maar ook met andere elementen 
van de individuele beloning en 
kwalificatie;

arbeidsorganisatie moeten zijn; is van 
oordeel dat bij de beoordeling van 
loonverschillen niet alleen rekening moet 
worden gehouden met uiteenlopende bruto-
uurlonen, maar ook met andere elementen 
van de individuele beloning en 
kwalificatie; is van oordeel dat 
transparantie van verloningssystemen 
ontwikkeld zou moeten worden en 
bewustzijn van loon gepromoot;

Or. fi

Amendement 34
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op om strategieën 
voor gendermainstreaming te 
implementeren omdat de 
genderproblematiek overlapt met 
kinderzorg, belastingbeleid en 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 35
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. houdt vast aan het feit dat een 
grotere vrouwelijke tewerkstelling, 
voornamelijk in hoge posities, zou kunnen 
helpen bij het verkleinen van 
loonverschillen; wijst op de noodzaak
voor vrouwen om een actievere rol te 
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spelen bij economische besluitvorming, 
door gebruik te maken van hun invloed 
om oplossingen op tafel te krijgen voor 
het gendergelijkheidsperspectief; vestigt 
de aandacht op de studies die 
geconcludeerd hebben dat er een sterke 
correlatie is tussen het grote aantal 
vrouwen in managementposities binnen 
bedrijven en hogere bedrijfsinkomsten uit 
activa, verkopen en investeringskapitaal;

Or. pt

Amendement 36
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat in de context van de 
EU 2020-strategie de specifieke 
doelstelling gesteld wordt voor het 
omhoog brengen van de tewerkstelling 
van vrouwen en mannen van 20 tot 64 tot 
75%, wat bevorderd kan worden door 
maatregelen om de ongelijke beloning van 
vrouwen en mannen tegen te gaan, de 
opleiding van vrouwen te versterken en 
om vrouwelijk ondernemerschap te 
promoten als onderdeel van een breder 
plan voor economisch herstel, rekening 
houdend met de relatieve startposities van 
de lidstaten en nationale omstandigheden;

Or. en

Amendement 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat werkgevers lonen 
moeten monitoren – contante en niet-
contante bezoldiging – in verhouding met 
verplichtingen, kwalificaties en ervaring, 
rekening houdend met genderkwesties; 
toont aan dat het bezoldigingsbeleid van 
bedrijven en de regels die toestaan 
toelagen en bonussen uit te keren, 
transparant zouden moeten zijn;

Or. pl

Amendement 38
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herinnert eraan dat het de taak is 
van de lidstaten om de EU 2020-strategie 
te implementeren en dat lidstaten in de 
beste positie zijn om hun eigen middelen 
toe te kennen voor het doeltreffend halen 
van de afgesproken doelstellingen;

Or. en

Amendement 39
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en werk bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 

5. onderstreept de noodzaak van praktische 
en ambitieuze maatregelen die stimulering
en ontplooiing in beroep en werk bij 
werkelijke gelijke behandeling van 
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bevorderen; vrouwen en mannen bevorderen;
benadrukt dat de huidige maatregelen 
voor balans tussen werk en privé 
ontoereikend zijn en een van de redenen 
waarom meer vrouwen dan mannen een 
parttimebaan hebben;

Or. fr

Amendement 40
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en werk bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
bevorderen;

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en werk bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
bevorderen; toont aan dat dit principe 
onderdeel is van het concept van sociale 
verantwoordelijkheid voor bedrijven, die 
gepromoot wordt op internationaal en 
nationaal niveau en ontwikkeld moet 
worden in alle EU-lidstaten;

Or. fr

Amendement 41
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en werk bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
bevorderen;

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en werk bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
bevorderen; bevestigt opnieuw de 
dringende noodzaak om het recht op een 
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goede balans tussen werk en privé te 
beschouwen als een recht dat systematisch 
erkend en gewaarborgd wordt binnen de 
lidstaten;

Or. it

Amendement 42
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en werk bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
bevorderen;

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in werk bij werkelijke gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen bevorderen;

Or. fi

Amendement 43
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en werk bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
bevorderen;

5. onderstreept de noodzaak van 
maatregelen die stimulering en ontplooiing 
in beroep en carrière bij werkelijke gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
bevorderen;

Or. en

Amendement 44
Edite Estrela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat ongelijke 
beloning van vrouwen en mannen een 
oorzaak en een gevolg is van 
genderongelijkheid en dat de enige 
manier om het principe van "gelijk loon 
voor gelijk of gelijkwaardig werk"
effectief ten uitvoer te brengen, is het 
aannemen van een beleid waarin 
gezinsverantwoordelijkheden evenredig 
gedragen worden door mannen en 
vrouwen;

Or. pt

Amendement 45
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. toont aan dat er een noodzaak is om 
normen te promoten voor een eerlijke en 
ethische houding tegenover personeel, 
met een bijzondere focus op een gelijk en 
transparant verloningssysteem;

Or. pl

Amendement 46
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de ongelijke beloning 
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van vrouwen en mannen vaak 
samenhangt met een reeks wettelijke, 
sociale en economische factoren van de 
moderne samenleving;

Or. it

Amendement 47
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. toont aan dat familiale 
verantwoordelijkheden de 
carrièremogelijkheden van vrouwen 
beperken; merkt op dat vrouwen, door die 
reden, oververtegenwoordigd zijn in 
parttimewerk, een feit dat de duur van 
hoogbetaald werk aanzienlijk vermindert, 
en dat zij het grootste deel vormen van de 
informele economie, waarin zij meer 
waarschijnlijk onzekere banen hebben, 
kwetsbaarder zijn voor ontslag en 
onvoldoende gedekt door de 
socialezekerheidssystemen; 

Or. pt

Amendement 48
Sari Essayah, Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld;
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rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

Or. fi

Amendement 49
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, door 
het instellen van toepasselijke 
maatregelen om een goede balans 
onafhankelijk van geslacht te bevorderen 
en te ondersteunen, waardoor het 
mogelijk wordt om echte vooruitgang te 
boeken, weg van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

Or. it

Amendement 50
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;
institutionele aanname van taken zoals 
kinderverzorging, buurtdiensten en zorg
moet ook gepromoot worden; roept de 
lidstaten op om de kosten die daarbij 
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komen kijken fiscaal aftrekbaar te maken;

Or. de

Amendement 51
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;
stelt een gedetailleerde studie voor van de 
economische resultaten en mogelijke 
veranderingen op de arbeidsmarkt die 
deze divisie van genderrollen zouden 
kunnen voortbrengen;

Or. lt

Amendement 52
Sylvana Rapti, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen en 
tegelijkertijd het beleid ontworpen voor 
het verzoenen van werk en privé te 
bevorderen, met inbegrip van 
infrastructuur voor de zorg van kinderen 
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en ouderen en ouderschapsverlof;

Or. el

Amendement 53
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen en 
een verhoogde integratie van familie en 
carrière mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 54
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, met 
betrekking op het opvoeden van kinderen 
en huishoudelijk beheer;

Or. pl

Amendement 55
Ádám Kósa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld, die in 
de plaats komt van de traditionele 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

6. acht het van prioritair belang te streven 
naar een nieuwe cultuur van gedeelde 
verantwoordelijkheid, zowel in het 
privéleven als in de beroepswereld en bij 
het opvoeden van kinderen met een 
handicap, die in de plaats komt van de 
traditionele rolverdeling tussen vrouwen en 
mannen;

Or. hu

Amendement 56
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. toont aan bij de Commissie en de 
lidstaten dat positieve maatregelen nodig 
zijn voor vrouwen en mannen, om ze in 
staat te stellen terug te keren op de 
arbeidsmarkt na het spenderen van hun 
tijd aan hun families (kinderen opvoeden 
en/of zorgen voor een ziek of oud 
familielid), en dat een beleid gepromoot 
moet worden dat hen helpt te 
(her)integreren op de arbeidsmarkt en zo 
hun financiële onafhankelijkheid terug te 
vinden;

Or. pt

Amendement 57
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat initiatieven en 
maatregelen genomen moeten worden, 
voornamelijk op het gebied van onderwijs, 
in elke fase en op nationaal en Europees 
niveau, om stereotype opvattingen omtrent 
vrouwelijke tewerkstelling als 
plaatsvervangend huishoudgeld tegen te 
gaan, die veel bijgedragen kunnen hebben 
aan de ontwikkeling en de 
instandhouding van de ongelijke beloning 
van vrouwen en mannen;

Or. el

Amendement 58
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak om de 
carrièreperspectieven voor vrouwen te 
verbreden en om vrouwen aan te 
moedigen om traditioneel "mannelijke"
technische en wetenschappelijke beroepen 
aan te nemen;

Or. fr

Amendement 59
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er op de diverse 7. is van mening dat er op de diverse 
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niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen door zich te 
richten op genderonafhankelijk onderwijs 
en opleiding en door vrouwen te steunen 
die voor carrières kiezen die traditioneel 
gedomineerd zijn door mannen, om ze zo 
in staat te stellen om meer 
carrièremogelijkheden op zich te nemen 
in wetenschappelijke en technische 
gebieden en hun potentieel loon te 
verhogen;

Or. de

Amendement 60
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale 
en verticale uitsluiting en het hanteren 
van stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

7. is van mening dat het overbruggen van 
de ongelijke beloning van vrouwen en 
mannen daarom een doelgerichte, 
veelzijdige aanpak vereist om de talrijke 
oorzaken doeltreffend tegen te gaan;

Or. en

Amendement 61
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 

7. is van mening dat er zowel op nationaal 
als op Europees niveau wetgevende en 
niet-wetgevende maatregelen nodig zijn 
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maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

om een einde te maken aan 
loonverschillen, om te zorgen voor een 
grotere vrouwelijke deelname in sectoren 
die door mannen gedomineerd worden en 
eveneens een verdere erkenning van 
vaardigheden en economische prestaties 
van vrouwen op de werkvloer, om
horizontale en verticale uitsluiting te 
voorkomen en ook het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

Or. en

Amendement 62
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;
benadrukt dat dergelijke maatregelen de 
betrokkenheid van vrouwen in 
besluitvorming op alle niveaus en in alle 
sectoren zouden moeten bevorderen;

Or. fr

Amendement 63
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus trainingen en beleid die steun 
voorzien door de ontwikkeling van 
diensten een fundamentele rol spelen bij 
de bevordering van gendergelijkheid en 
benadrukt dat wetgevende en niet-
wetgevende maatregelen nodig zijn om een 
einde te maken aan loonverschillen, 
horizontale en verticale uitsluiting en het 
hanteren van stereotypen met betrekking 
tot zgn. vrouwelijke activiteiten en 
sectoren;

Or. it

Amendement 64
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende 
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;
betreurt het feit dat vrouwen met 
meerdere achterstanden (gehandicapte 
vrouwen en vrouwen uit minderheden of 
met buitenlandse achtergrond) nog
zwaarder getroffen worden door de 
loonverschillen;

Or. en

Amendement 65
Sari Essayah, Riikka Manner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus wetgevende en niet-wetgevende
maatregelen nodig zijn om een einde te 
maken aan loonverschillen, horizontale en 
verticale uitsluiting en het hanteren van 
stereotypen met betrekking tot zgn. 
vrouwelijke activiteiten en sectoren;

7. is van mening dat er op de diverse 
niveaus maatregelen nodig zijn om een 
einde te maken aan loonverschillen, 
horizontale en verticale uitsluiting en het 
hanteren van stereotypen met betrekking 
tot zgn. vrouwelijke activiteiten en 
sectoren;

Or. fi

Amendement 66
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. houdt vol dat dringende 
maatregelen genomen moeten worden om 
loondiscriminatie te bestrijden, hetzij door 
middel van een revisie van de huidige 
richtlijn, door het maken van plannen 
voor de hele sector met duidelijke 
doelstellingen – zoals het beperken van de 
loonkloof tot 0,5% tegen 2020 – gericht op 
het beëindigen van directe en indirecte 
vormen van discriminatie, of door het 
aanmoedigen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en het opleiden 
van gelijkheidsadviseurs, om zo 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen 
tegen te gaan op het gebied van onbetaald 
werk, en het opstellen van 
gelijkheidsplannen voor fabrieken en 
andere werkplaatsen; is van mening dat 
transparantie bij loonvorming de norm 
moet worden, met het oog op het 
versterken van de onderhandelingspositie 
van vrouwelijke werknemers;
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Or. pt

Amendement 67
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt het feit dat, ondanks dat het 
Parlement de revisie van richtlijn 
92/85/EEG, betreffende 
moederschapsverlof, op 20 oktober 2010 
steunde, de Raad nog steeds geen formele 
positie heeft ingenomen betreffende het 
voorstel; toont aan dat om de vrouwelijke 
tewerkstelling tot 75% te doen groeien en 
loonkloven te verkleinen, zoals gesteld 
wordt in de EU 2020-strategie, verdere 
maatregelen nodig zijn om de balans 
tussen werk en privé te vergemakkelijken; 
roept de lidstaten op om hun positie te 
bepalen betreffende deze zaken om de weg 
vrij te maken voor institutionele 
onderhandelingen om tot het benodigde 
akkoord te komen;

Or. pt

Amendement 68
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een wettelijk bindend quotum te 
overwegen voor de aanstelling van 
vrouwen in openbare en private bedrijven 
– in het bijzonder in hogere functies – en 
zo de positieve invloed van een dergelijk 
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principe te benadrukken (een voorbeeld 
hiervan vinden we in Noorwegen, waar er 
nagenoeg een evenwicht is tussen het 
aantal vrouwen en mannen in de grootste 
beursgenoteerde bedrijven);

Or. de

Amendement 69
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de lidstaten op om zwartwerk 
door vrouwen tegen te gaan, gezien dat 
dat niet enkel de duurzaamheid van 
verzekeringsfondsen ondermijnt, maar 
ook bijdraagt aan de volledige 
deregulering van loonstructuren voor 
vrouwen, wat leidt tot een toegenomen 
armoede onder vrouwen, vooral op latere 
leeftijd; 

Or. el

Amendement 70
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verwelkomt de invoering door de 
Commissie van een EU-wijde 
"gelijkelonendag" om de ongelijkheid in 
lonen tussen mannen en vrouwen te 
benadrukken, en de ontwikkeling van 
software om de loonkloof te meten; is van 
mening dat de Commissie de informatie-
en bewustmakingscampagne betreffende 
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de loonkloof in de 27 lidstaten verder 
moet zetten;

Or. fr

Amendement 71
Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om een 
wetsvoorstel in te dienen bij het Parlement 
op basis van artikel 157 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie voor de toepassing van het principe 
van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen;

Or. en

Amendement 72
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept op om de wettelijke procedures 
voor het wettelijk bindende principe van 
gelijk loon voor gelijkaardig werk 
eenvoudiger, sneller en toegankelijker te
maken voor werknemers;

Or. fr

Amendement 73
Licia Ronzulli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het feit dat vrouwen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van een land; het verkleinen 
van de generatie- en genderkloof zou zelfs 
kunnen leiden tot een toename van 13% 
van het BNP binnen de EU;

Or. it

Amendement 74
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de lidstaten op om 
loonstructuren te herzien binnen 
beroepen die gedomineerd zijn door 
vrouwen, om zo genderstereotypen die 
verankerd zijn in de 
loonkloofproblematiek tegen te gaan;

Or. en

Amendement 75
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. roept de lidstaten op om te 
verzekeren dat vrouwen toegang hebben 
tot onderwijs, opleiding en doorlopende 
scholing en om ze aan te moedigen om 
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wetenschappelijke studies en carrières te 
volgen om de bestaande 
genderstereotypen tegen te gaan; 
benadrukt dat een groter aantal jonge 
geschikte vrouwen in de wetenschap en de 
technologie de groei en de 
concurrentiepositie van Europa ten goede 
zou komen;

Or. en

Amendement 76
Sylvana Rapti, Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

8. verzoekt de Commissie om in het kader 
van de werkgelegenheidsrichtsnoeren 
voor een optimale coördinatie tussen de 
lidstaten te zorgen teneinde het beginsel 
van gelijk loon voor gelijk werk in de 
praktijk te brengen; roept de lidstaten op 
uitgebreide, juridisch bindende regels in te 
voeren om dit beginsel op doeltreffende 
wijze toe te passen en, waar zij dit 
noodzakelijk achten, de nationale 
bepalingen aan te scherpen door sancties 
in te voeren die vergelijkbaar zijn met de 
sancties die van toepassing zijn op andere 
overtredingen van het arbeidsrecht, zoals 
zwartwerk;

Or. el

Amendement 77
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

8. erkent dat voor de toepassing van het 
beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk geen pasklare aanpak 
bestaat, maar herinnert de lidstaten eraan 
dat hiervoor sterke sociaaleconomische 
argumenten zijn aan te voeren;

Or. en

Amendement 78
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen; benadrukt dat de situatie 
van vrouwen met onzekere banen 
dringend moet worden verbeterd, 
aangezien zij in tijden van een sociale en 
economische crisis bijzonder zwaar 
getroffen worden en kwetsbaar zijn; 

Or. de

Amendement 79
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
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gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen in het kader van onze 
gemeenschappelijke Europese 
verantwoordelijkheid om voor eerlijke 
werkomstandigheden te zorgen en de 
ondermijning van sociale bescherming en 
van sociale, arbeids- en pensioenrechten 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 80
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende algemene regels in te 
voeren om het beginsel van gelijk loon 
voor gelijk en gelijkwaardig werk in alle 
sectoren en voor alle banen op 
doeltreffende wijze toe te passen;

Or. fr

Amendement 81
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen, zonder daardoor een 
averechts effect te veroorzaken;

Or. it



AM\891654NL.doc 43/69 PE480.870v01-00

NL

Amendement 82
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk voor dezelfde 
werkgever op doeltreffende wijze toe te 
passen;

Or. pl

Amendement 83
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op doeltreffende wijze 
toe te passen;

8. roept de lidstaten op uitgebreide, 
juridisch bindende regels in te voeren om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk en 
gelijkwaardig werk op dezelfde plaats op
doeltreffende wijze toe te passen;

Or. de

Amendement 84
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten om in alle EU-
beleidsmaatregelen en nationale 
programma's, en met name in de 
maatregelen en programma's ter 
bestrijding van armoede, loonongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen tegen te gaan;

Or. it

Amendement 85
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. constateert dat het EU-concept van 
flexizekerheid niet is toegesneden op het 
aanpakken van de problemen van 
genderspecifieke loonongelijkheid en 
armoede onder werkenden;

Or. de

Amendement 86
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept dat voor de sociale 
partners op alle niveaus de belangrijke rol 
is weggelegd om in het kader van cao-
onderhandelingen tegen de ongelijke 
beloning van mannen en vrouwen op te 
treden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 87
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept dat voor de sociale partners 
op alle niveaus de belangrijke rol is 
weggelegd om in het kader van cao-
onderhandelingen tegen de ongelijke 
beloning van mannen en vrouwen op te 
treden;

9. onderstreept dat een beroep dient te 
worden gedaan op de sociale partners, 
voor welke op alle niveaus de belangrijke 
rol is weggelegd om in het kader van cao-
onderhandelingen tegen de ongelijke 
beloning van mannen en vrouwen op te 
treden; roept de Commissie en de lidstaten 
derhalve op de samenwerking met de 
sociale partners te versterken;

Or. fr

Amendement 88
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept dat voor de sociale partners 
op alle niveaus de belangrijke rol is 
weggelegd om in het kader van cao-
onderhandelingen tegen de ongelijke 
beloning van mannen en vrouwen op te 
treden;

9. onderstreept dat voor de sociale partners 
op alle niveaus de belangrijke rol is 
weggelegd om in het kader van cao-
onderhandelingen tegen de ongelijke 
beloning van mannen en vrouwen op te 
treden en discriminatie van vrouwen te 
bestrijden, onder meer wat betreft toegang 
tot werk en arbeidsvoorwaarden;

Or. fr

Amendement 89
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst op het belang van (collectieve) 
onderhandelingen voor de strijd tegen de 
discriminatie van de vrouw, met name wat 
betreft toegang tot werk, beloning, 
arbeidsomstandigheden, carrièrekansen 
en beroepsopleiding;

Or. pt

Amendement 90
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat de rechtstreekse 
gesprekspartners met betrekking tot de 
maatregelen van de Commissie niet alleen 
de lidstaten en de sociale partners moeten 
zijn, maar ook instanties voor gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen;

10. wijst erop dat de rechtstreekse 
gesprekspartners met betrekking tot de 
maatregelen van de Commissie niet alleen 
de lidstaten en de sociale partners moeten 
zijn, maar ook instanties voor gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen, 
vrouwenorganisaties, 
vrouwenbewegingen, 
gemeenteambtenaren en functionarissen 
op het gebied van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen op het werk, die met 
name voor de sociale partners, advocaten, 
rechters en ombudspersonen cursussen 
over genderkwesties – inzonderheid de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen –
kunnen verzorgen;

Or. de

Amendement 91
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat de rechtstreekse 
gesprekspartners met betrekking tot de 
maatregelen van de Commissie niet alleen 
de lidstaten en de sociale partners moeten 
zijn, maar ook instanties voor gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen;

10. wijst erop dat de rechtstreekse 
gesprekspartners met betrekking tot de 
maatregelen van de Commissie niet alleen 
de lidstaten en de sociale partners moeten
zijn, maar ook instanties en organisaties
voor gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen;

Or. fr

Amendement 92
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt dat het concept "werk 
van gelijke waarde" nader moet worden 
verduidelijkt; is van oordeel dat de taken 
aan de hand waarvan de "gelijke waarde"
van verschillende soorten werk wordt 
bepaald, moeten worden beoordeeld op 
basis van objectieve criteria en een non-
discriminatoire analyse; is tevens van 
mening dat bij de beoordeling van "gelijk 
loon" en de vaststelling van loonschalen 
de afzonderlijke componenten van het 
loonpakket, met name het basissalaris en 
de secundaire arbeidsvoorwaarden, 
moeten worden meegerekend; 

Or. pt

Amendement 93
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. roept de lidstaten en de sociale 
partners op maatregelen te treffen tegen 
discriminatie op grond van geslacht, tegen 
ongelijkheid bij de opleiding, tegen 
segregatie op de arbeidsmarkt, voor een 
evenwicht tussen beroep en privéleven en 
voor volledige loontransparantie;

11. roept de lidstaten op maatregelen te 
treffen tegen discriminatie op grond van 
geslacht, tegen ongelijkheid bij de 
opleiding, tegen segregatie op de 
arbeidsmarkt, voor een evenwicht tussen 
beroep en privéleven en voor volledige 
loontransparantie;

Or. en

Amendement 94
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. roept de lidstaten en de sociale partners 
op maatregelen te treffen tegen 
discriminatie op grond van geslacht, tegen 
ongelijkheid bij de opleiding, tegen 
segregatie op de arbeidsmarkt, voor een 
evenwicht tussen beroep en privéleven en 
voor volledige loontransparantie;

11. roept de lidstaten en de sociale partners 
op maatregelen te treffen tegen 
discriminatie op grond van geslacht, tegen 
ongelijkheid bij de opleiding, tegen 
segregatie op de arbeidsmarkt, voor een 
evenwicht tussen beroep en privéleven en 
voor volledige loontransparantie, en 
verzoekt hen deze maatregelen in de 
wetgeving of in collectieve 
overeenkomsten vast te leggen;

Or. fr

Amendement 95
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. roept de lidstaten en de sociale partners 
op maatregelen te treffen tegen 

11. roept de lidstaten en de sociale partners 
op maatregelen te treffen tegen 
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discriminatie op grond van geslacht, tegen 
ongelijkheid bij de opleiding, tegen 
segregatie op de arbeidsmarkt, voor een 
evenwicht tussen beroep en privéleven en 
voor volledige loontransparantie;

discriminatie op grond van geslacht, tegen 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
bij de opleiding, tegen segregatie op de 
arbeidsmarkt, voor een evenwicht tussen 
beroep en privéleven en voor volledige 
loontransparantie;

Or. en

Amendement 96
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten om in 
samenwerking met de sociale partners een 
uit genderoogpunt evenwichtig 
werkgelegenheidsbeleid te bevorderen en 
een uniforme, genderneutrale 
werkevaluatie in te voeren die voor alle 
werkgevers geldt, teneinde de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen te dichten en 
discriminatie op het werk aan te pakken; 
onderstreept de noodzaak om middels 
kwalitatief hoogstaande kinderopvang en 
flexibele, gezinsvriendelijke 
arbeidsvoorwaarden voor een goed 
evenwicht te zorgen tussen werk en 
privéleven;

Or. en

Amendement 97
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. is van oordeel dat passende en 
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doeltreffende wettelijke procedures vereist 
zijn om een eind te maken aan 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen; erkent in dit verband het nut 
van arbeidsinspecties en meent dat 
rechters, advocaten en arbeidsinspecteurs 
specifieke scholing en de gelegenheid 
moeten krijgen om de nodige 
deskundigheid op te doen met betrekking 
tot loondiscriminatie;

Or. pt

Amendement 98
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. benadrukt dat het met het oog op 
de daadwerkelijke opheffing van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen 
noodzakelijk is om de maatregelen in het 
kader van de Europese strategie voor 
groei en werkgelegenheid ten uitvoer te 
leggen en de uitwisseling van goede 
praktijken op Europees niveau te 
bevorderen, waar mogelijk met 
deelneming van de sociale partners;

Or. it

Amendement 99
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
procedures en mechanismen ter 
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waarborging van het beginsel van gelijk 
loon voor gelijk werk van gelijke waarde 
en ter uitbanning van elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht 
moeten worden verbeterd en 
vereenvoudigd;

Or. bg

Amendement 100
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. spoort de lidstaten aan om in 
adequate financiële steun en passende 
opleidingen te voorzien voor vrouwen die 
een bedrijf willen opzetten, teneinde 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen; 

Or. fr

Amendement 101
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. herinnert de lidstaten aan hun 
verbintenissen met betrekking tot een 
evaluatie van het effect dat het 
werkgelegenheids- en het fiscaal beleid op 
de loonkloof hebben; 

Or. fr
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Amendement 102
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien 
de geringe vooruitgang doeltreffende 
maatregelen moeten overwegen tegen 
werkgevers die zich niet aan het beginsel 
van gelijke beloning houden;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang doeltreffende 
maatregelen moeten overwegen tegen
werkgevers die zich niet aan het beginsel 
van gelijke beloning houden;

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang moeten overwegen
afschrikkende en evenredige sancties op 
te leggen aan werkgevers die zich niet aan 
het beginsel van gelijke beloning houden;
stelt zich bovendien op het standpunt dat 
de lidstaten ondernemingen moeten 
belonen die stappen ter bevordering van 
loongelijkheid nemen, teneinde goede 
praktijken te verspreiden;

Or. fr

Amendement 104
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 12
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Ontwerpadvies Amendement

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang doeltreffende 
maatregelen moeten overwegen tegen 
werkgevers die zich niet aan het beginsel 
van gelijke beloning houden;

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang doeltreffende 
maatregelen moeten overwegen tegen 
werkgevers die zich niet aan het beginsel 
van gelijke beloning houden, en met name 
voor de mogelijkheid moeten zorgen om 
klachten wegens loondiscriminatie in te 
dienen;

Or. de

Amendement 105
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang doeltreffende 
maatregelen moeten overwegen tegen 
werkgevers die zich niet aan het beginsel 
van gelijke beloning houden;

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang doeltreffende 
maatregelen moeten overwegen tegen en 
sancties moeten opleggen aan werkgevers 
die zich niet aan het beginsel van gelijke 
beloning houden;

Or. fr

Amendement 106
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang doeltreffende 
maatregelen moeten overwegen tegen 
werkgevers die zich niet aan het beginsel 
van gelijke beloning houden;

12. is van oordeel dat de lidstaten gezien de 
geringe vooruitgang doeltreffende en, waar 
nodig, wettelijke maatregelen moeten 
overwegen tegen werkgevers die zich niet 
aan het beginsel van gelijke beloning 
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houden;

Or. de

Amendement 107
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten en het 
bedrijfsleven de nodige stappen te nemen 
om het loonstelsel transparanter te 
maken;

Or. fr

Amendement 108
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

13. is van mening dat een combinatie van 
strategieën en maatregelen met 
inachtneming van het 
gendermainstreamingbeginsel de 
genderspecifieke loonverschillen kan 
wegnemen en het volgende zou moeten
omvatten:

13. is van mening dat een combinatie van 
strategieën en maatregelen op nationaal 
niveau en, waar nodig, op EU-niveau via 
de open coördinatiemethode, met 
inachtneming van het 
gendermainstreamingbeginsel, de 
genderspecifieke loonverschillen kan 
wegnemen en het volgende zou kunnen
omvatten:

Or. en

Amendement 109
Gabriele Zimmer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, opleiding 
en gezins- en privéleven,

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, studie,
opleiding en gezins- en privéleven die 
voorzien in toegang tot zorgdiensten (die 
betaalbaar, laagdrempelig en 
onafhankelijk van de beroepsstatus en het 
soort arbeidscontract van de werknemer 
moeten zijn), in werktijdregelingen die 
aan de behoeften van de werknemers, met 
name alleenstaande ouders, zijn 
aangepast, en in zwangerschaps-, 
vaderschaps-, ouderschaps- en 
gezinsverlof, gepaard met de mogelijkheid 
van een soepele herintegratie op het werk; 

Or. de

Amendement 110
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, opleiding 
en gezins- en privéleven,

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, opleiding 
en gezins- en privéleven; in dit verband is 
de toegang tot kinderopvangdiensten van 
cruciaal belang voor een gelijkwaardige 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt,

Or. fr

Amendement 111
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
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Paragraaf 13 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, opleiding
en gezins- en privéleven,

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep,
beroepsonderwijs en –opleiding, bij- of 
herscholing en gezins- en privéleven,

Or. en

Amendement 112
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, opleiding 
en gezins- en privéleven,

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep of
opleiding en gezins- en privéleven,

Or. en

Amendement 113
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, opleiding 
en gezins- en privéleven,

a) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het combineren van beroep, opleiding 
en gezins- en privéleven, bijvoorbeeld door 
het stimuleren van flexizekerheid,

Or. en

Amendement 114
Anthea McIntyre
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Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) een adequaat belasting- en 
uitkeringsbeleid,

Schrappen

Or. en

Amendement 115
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) een adequaat belasting- en 
uitkeringsbeleid,

b) een adequaat belasting- en 
uitkeringsbeleid, met inbegrip van 
maatregelen om de aanzienlijke 
pensioennadelen weg te nemen die ouders 
op grond van loopbaanonderbrekingen en 
deeltijdwerk ondervinden, en 
genderspecifieke maatregelen die 
onbillijke en ongerechtvaardigde 
loonverschillen compenseren, de kwaliteit 
van de werkgelegenheid voor vrouwen 
verbeteren en voorzien in bijzondere 
diensten voor zorg binnen het gezin of de 
bredere gezinsomgeving,

Or. de

Amendement 116
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) een adequaat belasting- en b) een adequaat belasting- en 
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uitkeringsbeleid, uitkeringsbeleid, met inbegrip van 
maatregelen als voorzieningen voor 
kinderopvang en de invoering van 
flexibele arbeidsvoorwaarden die vrouwen 
in staat stellen werk en zorgtaken te 
combineren,

Or. en

Amendement 117
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) een adequaat belasting- en 
uitkeringsbeleid,

b) een adequaat belasting- en 
uitkeringsbeleid en maatregelen ter 
bescherming van het gezin,

Or. hu

Amendement 118
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter c

Ontwerpadvies Amendement

c) concrete, door de sociale partners en de
instanties voor gelijke behandeling uit te 
voeren maatregelen (overeenkomstig 
artikel 157, lid 4, van het VWEU) om 
loonverschillen en uitsluiting in 
arbeidsovereenkomsten en beroepssectoren 
tegen te gaan,

c) concrete, door de instanties voor gelijke 
behandeling uit te voeren maatregelen
(overeenkomstig artikel 157, lid 4, van het 
VWEU) om loonverschillen en uitsluiting 
in arbeidsovereenkomsten en 
beroepssectoren tegen te gaan,

Or. en
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Amendement 119
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter c

Ontwerpadvies Amendement

c) concrete, door de sociale partners en de 
instanties voor gelijke behandeling uit te 
voeren maatregelen (overeenkomstig 
artikel 157, lid 4, van het VWEU) om 
loonverschillen en uitsluiting in 
arbeidsovereenkomsten en beroepssectoren 
tegen te gaan,

c) concrete, door de sociale partners en de 
instanties voor gelijke behandeling uit te 
voeren maatregelen (overeenkomstig 
artikel 157, lid 4, van het VWEU) om 
loonverschillen en uitsluiting in 
arbeidsovereenkomsten en beroepssectoren 
tegen te gaan, zoals invoering van de 
verplichting voor de sociale partners om 
loonovereenkomsten te sluiten, regelmatig 
onderzoek te verrichten naar de situatie 
met betrekking tot gelijke beloning, toe te 
zien op de tenuitvoerlegging van de 
gelijkheidsplannen van ondernemingen, 
kwalitatieve en kwantitatieve 
doelstellingen en ijkpunten vast te stellen 
en goede praktijken uit te wisselen die 
door de betrokkenen zijn gevalideerd en 
vergezeld gaan van berichten over 
ondervonden hinderpalen en 
moeilijkheden,

Or. de

Amendement 120
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen en invoering van 
een bijzonder kwaliteitscertificaat,

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen,

Or. de
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Amendement 121
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen en invoering van 
een bijzonder kwaliteitscertificaat,

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen en invoering van 
een bijzonder, aan ondernemingen te 
verlenen kwaliteitscertificaat dat deze in 
het genot doet komen van bepaalde 
voordelen in termen van toegang tot 
nationale, lokale en Europese 
steunmaatregelen en financiële middelen 
en deze ondernemingen grotere kansen 
biedt bij de gunning van 
overheidsopdrachten, alsook optimale 
uitvoering van het desbetreffende beleid 
in het kader van openbare 
aanbestedingen, 

Or. de

Amendement 122
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen en invoering van 
een bijzonder kwaliteitscertificaat,

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen en invoering van 
een bijzonder kwaliteitscertificaat, met 
dien verstande dat deze maatregelen 
evenredig moeten zijn,

Or. en
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Amendement 123
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen en invoering van 
een bijzonder kwaliteitscertificaat,

d) opneming van een clausule inzake 
naleving van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en gelijke beloning in 
openbare aanbestedingen en invoering van 
een bijzonder kwaliteitscertificaat en een 
certificaat voor gelijkheid op het werk,

Or. lt

Amendement 124
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e

Ontwerpadvies Amendement

e) initiatieven voor de toepassing van het 
beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning door bedrijven;

e) initiatieven voor de toepassing van het 
beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning door bedrijven, zoals invoering 
van de verplichting voor bedrijven om 
elke twee jaar een bericht op te stellen 
over de loonverschillen in de 
onderneming;

Or. de

Amendement 125
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e
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Ontwerpadvies Amendement

e) initiatieven voor de toepassing van het 
beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning door bedrijven;

e) initiatieven voor de toepassing van het 
beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning door bedrijven, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
kleine en middelgrote ondernemingen;

Or. it

Amendement 126
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e

Ontwerpadvies Amendement

e) initiatieven voor de toepassing van het 
beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning door bedrijven;

e) waar nodig initiatieven voor de 
toepassing van het beleid van gelijke 
behandeling en gelijke beloning door 
bedrijven;

Or. en

Amendement 127
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

e bis) ontwikkeling, in samenwerking met 
de sociale partners en andere 
organisaties, van een Europees certificaat 
voor gelijke beloning, dat door 
instellingen, ondernemingen en 
overheidsinstanties kan worden gebruikt 
om onder de aandacht te brengen dat zij 
specifieke criteria met betrekking tot 
gelijke beloning, zoals loontransparantie, 
naleven; 
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(Motivering: In een situatie waarin een 
grote vraag naar hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten bestaat, zouden vrouwen 
beter in staat zijn om een bewuste keuze 
voor een bepaalde werkgever te maken 
wanneer deze in de vorm van een 
kwaliteitscertificaat kan aantonen dat hij 
aan de criteria inzake gelijke beloning 
voldoet.) 

Or. de

Amendement 128
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e

Ontwerpadvies Amendement

e) initiatieven voor de toepassing van het 
beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning door bedrijven;

e) initiatieven voor de toepassing van het 
beleid van gelijke behandeling en gelijke 
beloning van mannen en vrouwen door 
bedrijven;

Or. pl

Amendement 129
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

e bis) de doelstelling om de genderkloof 
jaarlijks met 1% te verkleinen, teneinde 
het doel van een verkleining met 10% 
tegen 2020 te kunnen verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 130
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

e bis) een lijst van voorbeelden voor de 
uitbanning van discriminatie op grond 
van geslacht en loondiscriminatie,

Or. en

Amendement 131
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

e ter) informatie en richtsnoeren over 
praktische oplossingen om de loonkloof 
aan te pakken,

Or. en

Amendement 132
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 – letter e quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

e quater) ontwikkeling van transparante 
en neutrale werkevaluatiesystemen met 
behulp waarvan kan worden beoordeeld 
of functieomschrijvingen en 
beloningscriteria al dan niet 
discriminerend zijn;

Or. en
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Amendement 133
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. stelt voor dat het Europees 
Parlement onder de titel "Vrouwen in het 
Europese bedrijfsleven" een prijs in het 
leven roept, te verlenen aan werkgevers 
(ondernemingen, instellingen en 
overheidsinstanties) die het voortouw 
nemen bij het bevorderen van gelijke 
kansen voor vrouwen, bij het stimuleren 
van de aanstelling van vrouwen in 
leidinggevende functies en bij de 
daadwerkelijke invoering van gelijke 
lonen;
(Motivering: Werkgevers moeten een 
concurrentievoordeel verwerven wanneer 
zij voor een vrouwvriendelijke 
werkomgeving zorgen. Een prijs zou van 
pas kunnen komen bij de concurrentie om 
hooggekwalificeerde vrouwelijke 
werknemers. Bovendien zou een door een 
dergelijke prijs te bekronen competitie 
bevorderlijk zijn voor de uitwisseling van 
goede praktijken.

Or. de

Amendement 134
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. acht het noodzakelijk om artikel 157, 
leden 1 en 2, van het VWEU naar behoren 
te interpreteren en om te zetten en de 

14. acht het noodzakelijk om artikel 157, 
leden 1 en 2, van het VWEU naar behoren 
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desbetreffende richtlijn zowel op EU-
niveau als bij de omzetting en toepassing 
op nationale niveau aan te passen;

te interpreteren en om te zetten;

Or. en

Amendement 135
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. merkt op dat het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk voor 
mannen en vrouwen weliswaar in het EU-
recht is verankerd, maar dat in de praktijk 
duidelijk blijkt dat het niet volledig wordt 
toegepast; onderstreept in dit verband dat 
de oorzaken van dit probleem moeten 
worden geanalyseerd en dat passende 
instrumenten moeten worden gevonden 
om het aan te pakken, onder meer door in 
ruimere mate gebruik te maken van 
middelen uit het Europees Sociaal Fonds;

Or. bg

Amendement 136
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. beveelt aan om een 
gemeenschappelijke Europese actiedag uit 
te roepen op basis van het voorstel voor 
een "Internationale dag voor gelijke 
beloning", dat het Parlement eerder in 
zijn resolutie van 3 september 2008 naar 
voren heeft gebracht;
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Or. de

Amendement 137
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. wijst op het feit dat vrouwen maar 
al te vaak niet alleen lagere lonen 
ontvangen, maar ook minder rechten en 
waarborgen genieten dan mannelijke 
collega's; dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan een eind te maken aan 
dergelijke discriminatie door gevolg te 
geven aan de resolutie van het Europees 
Parlement van 20 oktober over de 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie;

Or. it

Amendement 138
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. is in het licht van de economische 
crisis en de demografische verandering 
van oordeel dat gelijke beloning voor 
gelijk werk voor mannen en vrouwen en 
niet-discriminatie op het gebied van 
bezoldiging van groot belang is voor het 
concurrentievermogen en economische 
groei en om te waarborgen dat vrouwen in 
de Europese Unie een waardig leven 
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kunnen leiden;

Or. bg

Amendement 139
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. benadrukt dat werknemers- en 
werkgeversorganisaties en andere 
relevante organen, zoals 
overheidscommissies voor gelijkheid van 
vrouwen en mannen, dienen te worden 
betrokken bij de vaststelling van 
beleidslijnen en maatregelen in het kader 
van de nationale programma's van de 
lidstaten voor gelijkheid op het werk; is 
van mening dat hun betrokkenheid moet 
zijn gericht op verbetering van het inzicht 
in en de voorlichting over goede 
praktijken en wettelijke regelingen ter 
bevordering van een bredere toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning, 
alsook op het opzetten van systemen voor 
het volgen en controleren van de 
verspreiding van dergelijke praktijken en 
de tenuitvoerlegging van die wettelijke 
regelingen;

Or. pt

Amendement 140
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om het 
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Parlement een analyse voor te leggen 
waaruit kan worden opgemaakt welke 
wetshandelingen op Europees en/of 
nationaal niveau geschikt zouden zijn om 
de loonkloof op zo kort mogelijke termijn 
aanzienlijk te verkleinen.

Or. de


