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PA_Legam
AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Krachtens artikel 157 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie nemen het Europees 
Parlement en de Raad maatregelen aan 
om de toepassing te waarborgen van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in 
werkgelegenheid en beroep, met inbegrip 
van het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Krachtens artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie streeft de Unie er bij elk 
optreden naar de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen op te heffen en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen. Artikel 10 van dit Verdrag 
voegt daaraan toe dat de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden streeft naar bestrijding van 
iedere discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftijd of seksuele gerichtheid. Volgens 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie wordt de Europese 
samenleving gekenmerkt door pluralisme, 
non-discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid 
van vrouwen en mannen.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van bredere
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren, en dienen zij opnieuw de 
noodzaak in overweging te nemen om hun 
pensioenstelsels aan te passen aan de 
reële bevolkingssituatie en de voorspelde 
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bevolkingsgroei op korte en lange termijn.
De afbouw van de begrotingsstimulans 
moet in het kader van het groei- en 
stabiliteitspact worden doorgevoerd en 
gecoördineerd.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Wanneer de lidstaten besparingen 
in de overheidsuitgaven overwegen, met 
name op het gebied van zorg en 
onderwijs, moeten zij eerst het effect van 
die besparingen op de arbeidsparticipatie 
van vrouwen in overweging nemen.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, door stereotypen 
over de rol van mannen en vrouwen te 
bestrijden en iedereen toegang tot scholing 
te bieden, en de onderzoeks- en 
bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij dienen 
het ondernemerschap te bevorderen en 
creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
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erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden, in de bestrijding 
van stereotypen over de rol van mannen 
en vrouwen en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid, gelijke kansen en actieve 
integratie geboden voor de bestrijding van 
armoede. De lidstaten moeten ook streven 
naar meer arbeidskansen voor vrouwen in 
de landbouwsector en een gelijke 
behandeling in vergelijking met de andere 
arbeidsmarktsectoren.
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij het rapporteren van hun 
arbeidsparticipatiegraad moeten de 
lidstaten duidelijke, vergelijkbare en naar 
geslacht uitgesplitste gegevens 
verstrekken, met een correcte weergave in 
de arbeidskrachtenstatistieken van het
proportionele aandeel van de banen die de 
werknemer in staat stellen economisch 
onafhankelijk te zijn, het proportionele 
aandeel van de deeltijdse banen en het
proportionele aandeel van de deeltijdse 
werkloosheid.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en 
structurele werkloosheid terugdringen

De arbeidsmarktparticipatie opvoeren, de
werkloosheid terugdringen en 
gendergelijkheid bevorderen

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond.
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond.
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
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contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook
vrouwen, jongeren en mensen die werkloos 
dreigen te worden); degenen die het verst 
van de arbeidsmarkt staan dienen 
individueel te worden begeleid. De 
lidstaten moeten de arbeidspatronen en 
-voorwaarden voor vrouwen wijzigen om 
hun positie op de arbeidsmarkt te 
versterken en om de sociale bescherming 
en andere rechten van vrouwen, met 
inbegrip van vrouwen die als zelfstandige 
werken, te garanderen.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in 
de arbeidsmarkt. Het beleid voor 
evenwicht tussen werk en privéleven dient 
met betaalbare kinderopvang en 
innovatieve arbeidspatronen te zorgen voor 
een hogere arbeidsparticipatiegraad, met 
name onder jongeren, ouderen en vrouwen; 
het beleid dient er in het bijzonder op 
gericht te zijn dat hooggekwalificeerde
vrouwen die werkzaam zijn op 
wetenschappelijk en technisch gebied 
actief blijven. De lidstaten dienen ook de 

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden, onder meer door belemmeringen 
voor de arbeidsparticipatie van vrouwen 
weg te nemen. De lidstaten moeten de 
arbeidsparticipatie van economisch actieve 
leeftijdsgroepen opvoeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden en gendergelijkheid, toegang tot 
sociale en werkgerelateerde bescherming 
en uitkeringen voor vrouwen bevorderen. 
Bovendien moet speciale aandacht 
worden besteed aan bepaalde kwetsbare 
groepen die bijzonder moeilijk werk 
vinden, zoals, onder andere, jongeren, 
gehandicapten en migranten. Het beleid 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
dient met betaalbare kinderopvang en 
innovatieve arbeidspatronen te zorgen voor 
een hogere arbeidsparticipatiegraad, met
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belemmeringen waardoor nieuwkomers 
moeilijk toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt weg te nemen, zelfstandige 
activiteit en nieuwe banen te ondersteunen 
op gebieden als groene werkgelegenheid en 
de zorgsector, en sociale innovatie te
bevorderen.

name onder jongeren, ouderen en vrouwen.
Er moeten actieve maatregelen worden 
genomen om de arbeidsparticipatie van
vrouwen op wetenschappelijk en technisch 
gebied te verhogen, ze op de arbeidsmarkt 
te houden en ze meer promotiekansen te 
bieden. Om mannen en vrouwen meer 
mogelijkheden te bieden om werk en 
privéleven te combineren, moeten de 
lidstaten werknemers recht geven op 
deeltijds werk, flexibiliteit wat werktijden 
en werkplek betreft, toegang tot 
betaalbare, flexibele en hoogwaardige 
kinderopvang en zorg voor andere 
zorgbehoevenden, en adequaat 
moederschaps-, vaderschaps-, zorg- en 
adoptieverlof. Om het gelijkekansenbeleid 
vooruit te helpen, moeten de lidstaten ook 
de belemmeringen waardoor nieuwkomers
en vrouwen moeilijk toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt wegnemen, zelfstandige 
activiteit en nieuwe banen ondersteunen op 
gebieden als groene werkgelegenheid en de 
zorgsector, hetgeen tevens een
voorafgaande voorwaarde is voor beter 
betaalde, hooggekwalificeerde en lonende 
banen voor vrouwen, en sociale innovatie 
bevorderen.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moeten specifieke maatregelen worden 
genomen om de belemmeringen weg te 
nemen waarmee vrouwen, en met name 
oudere vrouwen, jonge vrouwen, 
migrantenvrouwen, vrouwen die tot een 
minderheid behoren, lesbische vrouwen, 
transgenderisten en vrouwen met een 
handicap geconfronteerd worden bij hun 
intrede op de arbeidsmarkt, met inbegrip 
van maatregelen die de vormen van 
discriminatie en sociale uitsluiting 
waarmee zij te kampen hebben, actief 
bestrijden.
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Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanuit een gendergelijkheidsperspectief 
moeten vrouwen en mannen dezelfde 
kansen hebben om de arbeidsmarkt te 
betreden en zich op te werken. Daartoe 
moeten onder meer beleidsmaatregelen 
worden ontwikkeld die 
medeverantwoordelijkheid tussen 
vrouwen en mannen in de privésfeer en 
op zorggebied bevorderen, met name door 
de instelling van vaderschapsverlof, en die 
garanderen dat er betaalbare, 
hoogwaardige kinderopvang beschikbaar 
is voor kinderen van 0 tot 3 jaar, dat alle 
kinderen van 3 tot 6 jaar naar school 
gaan, en dat alle vormen van 
discriminatie op het werk, zoals het 
huidige loonverschil tussen vrouwen en 
mannen, worden weggewerkt.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de verschillen in 
arbeidsparticipatie tussen vrouwen en 
mannen in de EU moet, om de algemene 
doelstelling van 75% arbeidsparticipatie te 
verwezenlijken, een bijzondere 
inspanning worden geleverd om vrouwen 
op de arbeidsmarkt te integreren.



PE443.080v01-00 10/18 AD\821323NL.doc

NL

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75 %, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75 %, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en migranten beter te 
integreren. De lidstaten moeten ernaar 
streven dat ten minste 50% van de banen 
van vrouwen economische 
onafhankelijkheid biedt. Het loonverschil 
tussen mannen en vrouwen moet tegen 
2020 worden teruggebracht tot 0 à 5%.

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 7 bis: Gendergelijkheid
De lidstaten moeten de arbeidsparticipatie 
van vrouwen, met volledige eerbiediging 
van de werknemersrechten, verhogen en 
de loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen, alsook de discriminatie en de 
verschillen in arbeidsparticipatie en 
werkloosheid tussen mannen en vrouwen 
wegwerken door middel van specifieke 
streefcijfers voor gendergelijkheid, 
gendermainstreaming en specifieke 
beleidsmaatregelen.
De lidstaten moeten streven naar een 
arbeidsparticipatie van 75% voor mannen 
en vrouwen (op basis van 
voltijdequivalenten) tegen 2020, onder 
meer door:
- meer openbare en particuliere 
investeringen, meer en hoogwaardige 
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openbare diensten en steun aan gezinnen 
en individuele personen;

??? - om mannen en vrouwen meer 
mogelijkheden te bieden om werk en 
privéleven te combineren, werknemers het 
recht te geven op deeltijds werk, 
flexibiliteit wat werktijden en werkplek 
betreft, toegang tot betaalbare, flexibele 
en hoogwaardige kinderopvang en zorg 
voor andere zorgbehoevenden, en 
adequaat moederschaps-, vaderschaps-, 
zorg- en adoptieverlof;
- te zorgen voor toegankelijke, betaalbare, 
flexibele en hoogwaardige diensten voor 
iedereen, in het bijzonder toegang tot 
kinderopvang, door ernaar te streven de 
voorwaarden te scheppen voor 50% van 
de noodzakelijke zorg voor kinderen van 0 
tot 3 jaar en 100% voor kinderen van 3 tot 
6 jaar, en een betere toegang tot zorg voor 
andere zorgbehoevenden, met name 
ouderen;
- precaire arbeidsomstandigheden aan te 
pakken, aangezien vooral vrouwen 
daarmee te maken hebben;
- meer en beter gebruik te maken van de 
vaardigheden van vrouwen die tot een 
minderheid behoren, en van
migrantenvrouwen;
- de rechten te erkennen van helpende
echtgenoten en levenspartners, meestal 
vrouwen, die meewerken in ambachtelijke 
bedrijven, de handel, de landbouw en de 
visserij en in kleine familiebedrijven, 
zodat zij passende bescherming krijgen op 
het gebied van sociale zekerheid en ten 
aanzien van hun werk;
- betere arbeidsvoorwaarden en meer 
waardering voor het werk in de sectoren 
waar voornamelijk vrouwen actief zijn 
(i.e. de zorgsector, huishoudelijk werk en 
bepaalde dienstensectoren);

??? - specifieke maatregelen te treffen om de 
belemmeringen weg te nemen waarmee 
vrouwen, en met name oudere vrouwen, 
jonge vrouwen, migrantenvrouwen, 
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vrouwen die tot een minderheid behoren, 
lesbische vrouwen, transgenderisten en 
vrouwen met een handicap 
geconfronteerd worden bij hun intrede op 
de arbeidsmarkt, met inbegrip van 
maatregelen die de vormen van 
discriminatie en sociale uitsluiting 
waarmee zij te kampen hebben, actief 
bestrijden;

??? - een grotere participatie van vrouwen in 
wetenschappelijke en technische beroepen 
actief aan te moedigen, ze in deze sectoren 
meer promotiekansen te bieden en ervoor 
te zorgen dat vrouwelijke werknemers 
gelijke toegang hebben tot opleiding en 
onderwijs, met name 
opleidingsmogelijkheden voor groene 
beroepen;

??? - bijzondere aandacht te besteden aan 
groepen vrouwen die met armoede te 
kampen hebben, zoals alleenstaande 
moeders, jonge moeders, alleenstaande 
vrouwen zonder werkervaring, oudere 
vrouwen en migrantenvrouwen, 
aangezien veel van hen niet of nog niet in 
staat zijn hun situatie te verbeteren door 
de arbeidsmarkt te betreden.
De lidstaten moeten meer inspanningen 
leveren om het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk werk volledig toe te 
passen en moeten ernaar streven het 
loonverschil tussen mannen en vrouwen 
tegen 2020 te beperken tot 0 à 5%. Deze 
doelstellingen zullen worden ondersteund 
door de herziene Richtlijn 75/117/EEG 
van de Commissie, een wetgevingsvoorstel 
dat doeltreffender is dan de bestaande 
regelgeving en dat voorziet in maatregelen 
bij inbreuken op het recht op gelijke 
beloning, zodat de sancties afschrikkend 
en evenredig zijn (bijvoorbeeld door 
zwaardere sancties in geval van recidive).



AD\821323NL.doc 13/18 PE443.080v01-00

NL

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers, voor gelijke toegang te 
zorgen en een gelijke participatie van 
vrouwen en mannen te bevorderen.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, die de 
stereotypen over de rol van mannen en 
vrouwen die tot segregatie op de 
arbeidsmarkt leiden moeten wegnemen, 
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de behoeften aan vaardigheden.
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

gepaard aan stelselmatige voorlichting over 
het arbeidsaanbod, meer kansen voor 
vrouwen in de sector van de nieuwe 
technologieën, bevordering van de 
participatie van vrouwen in het mkb en 
betere anticipatie op de behoeften aan 
vaardigheden, met bijzondere aandacht 
voor gelijke participatie van vrouwen en 
mannen. Investeringen in 
personeelsontwikkeling, bijscholing en een 
leven lang leren dienen te worden 
gestimuleerd door gezamenlijke financiële 
bijdragen van overheden, particulieren en 
werkgevers. Om jongeren – en met name 
degenen die geen werk hebben en evenmin 
onderwijs of een opleiding volgen – te 
steunen, dienen de lidstaten in 
samenwerking met de sociale partners 
regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 

Teneinde de gendergelijkheidsbeginselen 
in de onderwijs- en 
opleidingsprogramma's te integreren door
iedereen toegang te bieden tot onderwijs en 
opleiding van goede kwaliteit en de 
onderwijsresultaten te verbeteren, dienen 
de lidstaten doeltreffend te investeren in 
onderwijs- en opleidingsstelsels. Dit dient 
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inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

met name de vaardigheden van de 
beroepsbevolking van de EU ten goede te 
komen, zodat zij kan inspelen op de snel 
veranderende behoeften van de moderne 
arbeidsmarkt. De maatregelen dienen alle 
sectoren te bestrijken (van voorschools 
onderwijs en basisonderwijs tot hoger 
onderwijs, beroepsonderwijs en –opleiding 
tot en met opleidingsprogramma's voor 
volwassenen) en ook rekening te houden 
met niet-formele en informele leervormen, 
en moeten de gendersegregatie op de 
arbeidsmarkt volgens beroep, sector en 
rang helpen verminderen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ICT-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.
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Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 

Gezien de multidimensionele aard van 
armoede en sociale uitsluiting dienen de 
inspanningen van de lidstaten om armoede 
te bestrijden volwaardige deelname aan het 
maatschappelijk en economisch leven te 
bevorderen en werkgelegenheid voor 
iedereen te stimuleren. Hierbij dient volop 
te worden gebruikgemaakt van het 
Europees Sociaal Fonds. Ook dient er te 
worden gestreefd naar het waarborgen van 
gelijke kansen en een gelijke participatie 
op de arbeidsmarkt voor vrouwen, onder 
meer door toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder
onlinediensten, conform richtsnoer 4) en 
tot met name gezondheidszorg te 
verzekeren. De lidstaten dienen 
doeltreffende antidiscriminatiemaatregelen 
te treffen, met name ten behoeve van 
vrouwen, rekening houdend met de 
vervrouwelijking van de armoede, en een 
genderperspectief te integreren om 
risicogroepen te beschermen en hun 
integratie op de arbeidsmarkt mogelijk te 
maken. Om sociale uitsluiting te 
bestrijden, mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg voor iedereen – en 
daarmee sociale cohesie – kunnen 
waarborgen en tegelijkertijd financieel 
houdbaar blijven. De uitkeringsstelsels 
dienen met name te worden gebruikt om in 
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bevorderen. overgangssituaties inkomenszekerheid te 
bieden en armoede te bestrijden, vooral 
met betrekking tot groepen die het 
kwetsbaarst zijn voor sociale uitsluiting in 
de context van gendergelijkheid, zoals 
eenoudergezinnen, minderheden, 
gehandicapten, kinderen en jongeren, 
bejaarden, legale migranten en daklozen, 
met bijzondere aandacht voor vrouwelijke 
slachtoffers van terrorisme, 
mensenhandel, georganiseerde misdaad 
en huiselijk geweld. Ook dienen de 
lidstaten ten behoeve van deze groepen de 
sociale economie en sociale innovatie 
actief te bevorderen en een meer 
genderbewust economisch en sociaal 
beleid te ontwikkelen.
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