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Amendement 1
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Visum (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2010-2015 
(COM(2010) 491 def.)),

Or. fr

Amendement 2
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de nieuwe 
technologieën zowel werkgevers als 
werknemers nieuwe mogelijkheden bieden 
om de arbeid zo te organiseren dat er 
meer evenwicht ontstaat tussen werk en 
gezinsleven, waardoor vrouwen beter 
kunnen integreren in de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie de impact van 
begrotingsconsolidatiemaatregelen op 

1. constateert dat het beleid van het 
Europees Semester en de economische 
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gendergelijkheid te beoordelen; verzoekt 
de lidstaten bijzondere aandacht te 
besteden aan gendergelijkheid in 
stabiliteits- en convergentieprogramma's 
en nationale hervormingsprogramma's 
(NHP's), onder meer door ervoor te 
zorgen dat in deze programma's 
transparante omschrijvingen van de 
gendereffecten van de geplande 
inkomsten en uitgaven worden 
opgenomen;

governance neoliberaal is en intrinsiek 
gericht is op de afzwakking van de rol van 
de staat en de afbraak van diens sociale 
functies en van de verworven rechten van 
de werknemers; is van mening dat dit 
beleid een van de hoofdoorzaken is van de 
steeds ernstigere sociale crisis in diverse 
economisch zwakkere landen, die ertoe 
leidt dat het leven voor de gezinnen, en 
met name voor …vrouwen en kinderen, 
die de voornaamste slachtoffers zijn van 
de toenemende armoede, de werkloosheid 
en van precair en slecht betaald werk, 
steeds moeilijker wordt;

Or. pt

Amendement 4
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat 
bezuinigingsmaatregelen die tot doel 
hebben het overheidstekort terug te 
dringen door te snoeien in 
overheidsbanen en in de sociale 
voorzieningen, vrouwen zwaarder treffen 
dan mannen; constateert dat de 
langdurige werkloosheid onder vrouwen 
als gevolg van de invoering van 
bezuinigingsmaatregelen sterk is 
toegenomen; benadrukt dat aanscherping 
van het begrotingsbeleid niet ten koste 
mag gaan van de vooruitgang die met 
beleid ter bevordering van de gelijkheid 
van mannen en vrouwen is geboekt;

Or. en
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Amendement 5
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van 
overheidsinvesteringen op EU- en 
nationaal niveau voor de bevordering van 
sociale en economische samenhang, met 
name investeringen in de minder 
ontwikkelde regio's; acht het daarom van 
essentieel belang dat elk zogenaamd 
begrotingsconsolideringsbeleid wordt 
stopgezet, aangezien dat negatieve 
gevolgen heeft voor een goede 
tenuitvoerlegging van de 
Structuurfondsen en voor de 
investeringen in het algemeen; wijst erop 
dat de uitgaven op terreinen als onderwijs, 
sociale voorzieningen, O&O en 
infrastructuur, met inbegrip van 
hernieuwbare energiebronnen, vervoer en 
communicatie, een investering vormen in 
de toekomst van een land;

Or. pt

Amendement 6
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de landenspecifieke 
aanbevelingen om opvangfaciliteiten voor 
kinderen te verbeteren, belemmeringen 
voor tweede verdieners weg te nemen, de 
wettelijke pensioenleeftijd voor mannen en 
vrouwen te harmoniseren, tegemoet te 
komen aan behoeften om werk en 
privéleven te combineren, en gender- en 

4. is ingenomen met de landenspecifieke 
aanbevelingen om opvangfaciliteiten voor 
kinderen te verbeteren, belemmeringen 
voor tweede verdieners weg te nemen, de 
wettelijke pensioenleeftijd voor mannen en 
vrouwen te harmoniseren, tegemoet te 
komen aan behoeften om werk en 
privéleven te combineren, met name door 
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pensioenkloven te dichten; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over het feit dat veel 
aanbevelingen reeds in 2012 werden 
neergelegd, hetgeen wijst op een 
ontoereikende tenuitvoerlegging ervan in 
de lidstaten;

de toegang tot nieuwe technologieën en
tot opleidingen inzake het gebruik 
daarvan te bevorderen, en gender- en 
pensioenkloven te dichten; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over het feit dat veel 
aanbevelingen reeds in 2012 werden 
neergelegd, hetgeen wijst op een 
ontoereikende tenuitvoerlegging ervan in 
de lidstaten;

Or. fr

Amendement 7
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de landenspecifieke 
aanbevelingen om opvangfaciliteiten voor 
kinderen te verbeteren, belemmeringen 
voor tweede verdieners weg te nemen, de 
wettelijke pensioenleeftijd voor mannen 
en vrouwen te harmoniseren, tegemoet te 
komen aan behoeften om werk en 
privéleven te combineren, en gender- en 
pensioenkloven te dichten; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over het feit dat veel 
aanbevelingen reeds in 2012 werden 
neergelegd, hetgeen wijst op een 
ontoereikende tenuitvoerlegging ervan in 
de lidstaten;

4. wijst erop dat absolute prioriteit moet 
worden toegekend aan het oplossen van 
problemen als werkloosheid, armoede en 
sociale exclusie, en dat daarom gebroken 
moet worden met het huidige 
economische en financiële beleid, zoals 
het stabiliteits- en groeipact, de 
economische governance, het Europees 
Semester, het begrotingspact en de 
programma's van de trojka's, en dat 
voorrang moet worden gegeven aan het 
behouden en scheppen van duurzame, 
behoorlijke banen met rechten, aan 
overheidsinvesteringen en aan 
hoogwaardige overheidsdiensten die borg 
staan voor sociale inclusie, met name op 
het gebied van onderwijs, 
volksgezondheid, kinderopvang, zorg voor 
hulpbehoevenden, openbaar vervoer en 
sociale diensten, aangezien die sectoren 
van essentieel belang zijn voor het 
waarborgen van gelijkheid van vrouwen 
en mannen;

Or. pt
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Amendement 8
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de lidstaten het 
percentage schoolgaande kinderen en 
jongeren moeten verhogen en dat zij meer 
aandacht moet besteden aan het probleem 
van voortijdige schoolverlating, met name 
door gegevens te verzamelen over de 
belangrijkste redenen voor dit fenomeen, 
zodat er beleid kan worden vastgesteld en 
gevoerd om het te voorkomen;

Or. en

Amendement 9
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd dat er een link wordt
gelegd tussen het Europese 
integratieproces voor Roma en het 
Europees Semester, dat landenspecifieke 
aanbevelingen voor de verbetering van de 
integratie van de Roma bevat; 

Or. en

Amendement 10
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de nationale 
werkprogramma's rekening te houden 
met de genderdoelstellingen en bijzondere 
aandacht te besteden aan vrouwen die 
bejaarden verzorgen, aan alleenstaande 
moeders en vrouwen met gehandicapte 
kinderen; vraagt voorts dat rekening 
wordt gehouden met het probleem van 
vroegtijdige schoolverlating, aangezien 
steeds meer jongeren tussen 10 en 16 jaar 
niet meer naar school gaan, waardoor 
ontegenzeglijk veel potentieel voor de hele 
Unie verloren gaat;

Or. it

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om in haar 
volgende jaarlijkse groeianalyse specifieke 
beleidsrichtsnoeren inzake het beperken 
van genderongelijkheden aan de orde te 
stellen, waaronder in het bijzonder 
richtsnoeren inzake het dichten van de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen, alsmede inzake het vergroten van 
de deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt en inzake het bestrijden van 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt;

5. verzoekt de Commissie om in haar 
volgende jaarlijkse groeianalyse specifieke 
beleidsrichtsnoeren inzake het beperken 
van genderongelijkheden aan de orde te 
stellen, waaronder in het bijzonder 
richtsnoeren inzake het dichten van de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen, die er vaak toe leidt dat vrouwen 
later in hun leven onder de armoedegrens 
belanden, alsmede inzake het vergroten 
van de deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt en inzake het bestrijden van 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt, 
aangezien de toekomstige economische 
welvaart van de EU in doorslaggevende 
mate zal afhangen van de vraag of zij 
haar arbeidspotentieel volledig zal weten
benutten;

Or. en
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Amendement 12
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie het Europees 
semester als een van de subdoelen in de 
Europa 2020-strategie op te nemen, 
teneinde jeugdwerkloosheid en armoede 
te bestrijden;

Or. en

Amendement 13
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het alleen in een 
Europa dat zijn macro-economisch beleid 
structureel omgooit, mogelijk zal zijn
duurzame ontwikkeling en sociale 
samenhang te bevorderen en meer banen 
met rechten en betere overheidsdiensten 
tot stand te brengen, want zonder deze 
garanties blijft gelijkheid van vrouwen en 
mannen een vrome wens die nooit in 
vervulling zal gaan; is van mening dat het 
monetair en fiscaal beleid in de EU 
negatieve gevolgen heeft gehad voor de 
groei van de economie en de 
werkgelegenheid en wijst erop dat er 
behoefte bestaat aan een monetair beleid 
dat bijdraagt tot een versterking van het 
economisch herstel en de bestrijding van 
werkloosheid;

Or. pt
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Amendement 14
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op het belang van 
genderbewust budgetteren, met het doel 
om alle regeringsbeleid en -programma's, 
de gevolgen ervan voor de 
middelentoewijzing en de mate waarin zij 
bijdragen tot de gelijkheid van mannen en 
vrouwen, onder de loep te nemen;

Or. en


