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BEKNOPTE MOTIVERING

Vanaf het begin van het bestaan van de Europese Gemeenschap was het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) bedoeld om de verschillen in ontwikkelingsniveau van de verschillende regio's te 
verkleinen. Toen de Midden- en Oost-Europese landen toetraden tot de Unie, speelde het ESF 
een essentiële rol in de verlichting van de maatschappelijke kosten van de transformatie in de 
postcommunistische landen. In die regio is het Fonds een van de belangrijkste vormen van 
investeringen in menselijk kapitaal. Het Fonds steunt onder andere scholingsinitiatieven die 
gericht zijn op groepen die bedreigd worden met sociale uitsluiting.

Omdat we ons rekenschap geven van de nog steeds bestaande en in crisistijden nog eens 
toenemende behoefte aan steun voor arbeidsintegratie in zwak ontwikkelde regio's, verheugen 
we ons over het voorstel dat de ESF-financiering voor de volgende programmeringsperiode 
waarborgt, met name door in het kader van het cohesiebeleid een minimumbedrag voor dit 
Fonds uit te trekken.

Vanuit dat oogpunt stel ik voor soepelere bepalingen in de verordening op te nemen, zodat 
afzonderlijke landen kunnen reageren op hun eigen specifieke sociaaleconomische problemen.
Dat betreft onder andere de beoogde begunstigden van het fonds en de eis dat de verordening 
geen al te strikte beperkingen mag stellen aan de lijst van maatschappelijke groeperingen die in 
aanmerking kunnen komen.

Ten aanzien van de bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding zou vooral de 
nadruk gelegd moeten worden op de ondersteuning van vrouwen in moeilijke 
werkgelegenheidssituaties, omdat zij het meest bedreigd worden met armoede, alsmede 
ondersteuning van alleenstaande ouders - hoofdzakelijk alleenstaande moeders - met kinderen 
om het voor hen gemakkelijker te maken werk en gezin met elkaar te combineren.

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 verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
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2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag. 
Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 
ondersteunen.

2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag. 
Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 
ondersteunen, alsmede de doelstellingen 
van het Vrouwenhandvest.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
vrouwen, jongeren en andere benadeelde



AD\904820NL.doc 5/15 PE486.156v02-00

NL

zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

groepen, zoals migranten en mensen met 
een handicap, worden getroffen. Het ESF 
moet zijn gericht op de bevordering van de 
werkgelegenheid en de ondersteuning van 
de arbeidsmobiliteit, de investering in 
onderwijs, vaardigheden en een leven lang 
leren, de bevordering van de sociale 
inclusie en de bestrijding van armoede. Ter 
bevordering van het beter functioneren van 
de arbeidsmarkten door het vergroten van 
de transnationale geografische mobiliteit 
van de werknemers moet het ESF met 
name de Europese diensten voor 
arbeidsvoorziening (Eures-activiteiten) 
ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naast deze prioriteiten moet in de 
minder ontwikkelde regio's en landen en 
met het oog op de vergroting van de 
economische groei en de
arbeidsmogelijkheden de efficiency van de 
overheidsdiensten worden verbeterd en 
moet de institutionele capaciteit van de 
belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het werkgelegenheids-, 
onderwijs- en sociaal beleid worden 
versterkt.

(5) Naast deze prioriteiten moet in de 
minder ontwikkelde regio's en landen en 
met het oog op duurzame groei en 
arbeidsmogelijkheden de efficiency van de 
overheidsdiensten worden verbeterd en 
moet de institutionele capaciteit van de 
belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het werkgelegenheids-, 
onderwijs- en sociaal beleid worden 
versterkt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het oormerken van 
een minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten en grotere 
gendergelijkheid en gelijke kansen 
bevorderen door het uittrekken van 
speciaal daarvoor bestemde
minimumbedragen. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het ESF moet gendergelijkheid 
meer ondersteunen door te investeren in 
opvangvoorzieningen, arbeidskansen voor 
vrouwen, verhoging van het onderwijs- en 
vaardigheidsniveau, en de bestrijding van 
geweld tegen vrouwen. Het ESF moet ook 
de meervoudige discriminatie van 
vrouwen aanpakken waar o.a. 
migrantenvrouwen, Roma-vrouwen, 
vrouwen met een handicap, lesbische 
vrouwen en oudere vrouwen mee te 
kampen hebben.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
dimensies van de programma's, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat specifieke 
acties worden ondernomen ter bevordering 
van de gendergelijkheid. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat van alle ESF-
acties en van alle acties waar het ESF 
financieel aan bijdraagt, wordt getoetst 
welk deel wordt uitgegeven aan 
gendergelijkheid.  Het ESF moet de 
uitvoering van het relevante Uniebeleid 
bevorderen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten en de Commissie
moeten ervoor zorgen dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen en integratie van het 
genderperspectief centraal staan in de 
verschillende plannings- en 
uitvoeringsstadia van het ESF 
(genderperspectief in analyse, 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
indicatoren en uitvoering, monitoring en 
evaluatie) en dat kernacties steun 
ontvangen (structuren) in ieder stadium 
van de uitvoering van de 
gendermainstreaming in het ESF.

Amendement 8
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door 
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Het ESF moet steun verlenen 
aan de naleving van de verplichting in het 
kader van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap ten 
aanzien van onder meer onderwijs, arbeid 
en werkgelegenheid en toegankelijkheid. 
Het ESF moet ook de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

(11) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, waarbij bijzondere aandacht 
wordt besteed aan degenen die kampen 
met meervoudige discriminatie. Het ESF 
moet steun verlenen aan de naleving van de 
verplichting in het kader van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap ten aanzien van onder 
meer onderwijs, arbeid en werkgelegenheid 
en toegankelijkheid. Het ESF moet ook de 
uitvoering van het relevante Uniebeleid en 
de overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven en 
evalueren van innovatieve oplossingen 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang voor 
de verbetering van de doelmatigheid van 
het beleid en rechtvaardigt de specifieke 
steunverlening uit het ESF.

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven en
evalueren van innovatieve oplossingen, 
rekening houdend met het feit dat voor 
resultaten van sociale ondernemingen 
vaak een langetermijnperspectief nodig is, 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang voor 
de verbetering van de doelmatigheid van 
het beleid en rechtvaardigt de specifieke 
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steunverlening uit het ESF.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen, 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en mannen en combinatie van 
beroeps- en privéleven van mannen en 
vrouwen;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) bestrijding van genderstereotypes 
in loopbaankeuze en beroepen, en 
bevordering van een leven lang leren;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Bevordering van vrouwenrechten 
en gendergelijkheid via:
i) betere toegang tot werkgelegenheid en 
onderwijs voor vrouwen van alle 
leeftijden;
ii) betere beschikbaarheid van 
opvangmogelijkheden, met inbegrip van 
betaalbare hoogwaardige kinderopvang 
en ouderenopvang, alsmede opvang voor 
overige afhankelijke personen;
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iii) acties om alle vormen van geweld 
tegen vrouwen uit te bannen;
iv) acties om meervoudige discriminatie 
van vrouwen aan te pakken waar o.a. 
migrantenvrouwen, Roma-vrouwen, 
vrouwen met een handicap, lesbische 
vrouwen en oudere vrouwen mee te 
kampen hebben;
v) bevordering van de toegang van 
vrouwen tot betaalbare gezondheidszorg, 
met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren via:

b) Investering in onderwijs, vaardigheden, 
opleiding en een leven lang leren via:

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede via:

c) Bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en discriminatie 
via:

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) actieve ondersteuning van 
alleenstaande ouders met kinderen bij de 
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integratie op de arbeidsmarkt door hen te 
helpen om werk en gezin te combineren 
aangezien verreweg de meeste 
alleenstaande ouders met kinderen in 
Europa vrouw zijn;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

iii) bestrijding van alle vormen van
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) begeleidende maatregelen en 
relevante ondersteuning, gemeenschaps-
en opvangvoorzieningen die de kansen op 
de arbeidsmarkt verbeteren;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en
sociale diensten van algemeen belang;

iv) verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten van algemeen belang, waaronder 
gezondheidszorg, sociale diensten en 
kinderopvangmogelijkheden die tevens 
toegankelijk zijn voor peuters/kleuters van 
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werkloze ouders; 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en discriminatie", 
als vastgesteld in artikel 9, lid 9, van 
Verordening (EU) nr. […].

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke outputindicatoren 
betreffen deels of volledig uitgevoerde 
concrete acties. Wanneer dit relevant is 
voor de aard van de ondersteunde concrete 
acties, worden voor 2022 cumulatief 
gekwantificeerde streefcijfers vastgesteld. 
De indicatoren betreffende de 
uitgangssituatie worden op nul gezet.

De gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke outputindicatoren, 
uitgesplitst naar geslacht, betreffen deels 
of volledig uitgevoerde concrete acties. 
Wanneer dit relevant is voor de aard van de 
ondersteunde concrete acties, worden voor 
2022 cumulatief gekwantificeerde 
streefcijfers vastgesteld. De indicatoren 
betreffende de uitgangssituatie worden op 
nul gezet.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van vrouwen en mannen door 
mainstreaming als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. […] en specifieke 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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acties als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder 
a) iv), met name om de duurzame 
participatie en vooruitgang van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te vergroten, de 
gendergebaseerde segregatie op de 
arbeidsmarkt te verkleinen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden en de 
combinatie van werk en privéleven voor 
vrouwen en mannen te bevorderen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […] 
en via specifieke acties in het kader van de
investeringsprioriteiten als vastgesteld in
artikel 3, met name artikel 3, lid 1, onder 
c) iii). Dergelijke acties zijn gericht op 
mensen die het risico van discriminatie 
lopen en mensen met een handicap, om 
hun arbeidsmarktparticipatie te vergroten, 
hun sociale inclusie te bevorderen, de 
ongelijkheden in termen van 
onderwijsniveau en gezondheidsstatus te 
verminderen en de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […] 
en via specifieke acties in het kader van 
alle relevante investeringsprioriteiten als 
vastgesteld in artikel 3, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan degenen die 
kampen met meervoudige discriminatie.
Dergelijke acties zijn gericht op mensen 
die het risico van discriminatie lopen en 
mensen met een handicap, om hun 
arbeidsmarktparticipatie te vergroten, hun 
sociale inclusie te bevorderen, de 
ongelijkheden in termen van 
onderwijsniveau en gezondheidsstatus te 
verminderen en de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – streepje 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aantal projecten dat de duurzame 
participatie en vooruitgang van vrouwen 
op de arbeidsmarkt vergroot

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– statistieken waaruit blijkt dat de 
gendergebaseerde segregatie op de 
arbeidsmarkt afneemt

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– statistieken waaruit blijkt dat de 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding succesvol worden 
bestreden 
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