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Amendement 1
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de economische crisis, 
de drastische bezuinigingen in de publieke 
gezondheidszorg en de sociale diensten in 
de meeste lidstaten en de aanzienlijke 
begrotingsbesnoeiingen in maatregelen 
ter bevordering van vrouwenrechten 
negatieve gevolgen voor vrouwen hebben;

B. overwegende dat de politieke 
overtuiging die ten grondslag ligt aan de 
aanpak van de economische en financiële 
crisis als gevolg van de drastische 
bezuinigingen in de publieke 
gezondheidszorg en de sociale diensten in 
de meeste lidstaten nadelig is voor 
vrouwen en zowel op nationaal als op 
Europees niveau heeft geresulteerd in 
aanzienlijke verlagingen van de 
begrotingsmiddelen die beschikbaar zijn 
voor de bevordering van vrouwenrechten;

Or. en

Amendement 2
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat op gender 
gebaseerd geweld een ernstige en 
onaanvaardbare schending van de 
mensenrechten blijft; overwegende dat 
zowel op Europees als op nationaal 
niveau belangrijke stappen moeten 
worden gezet om dit verschijnsel uit te 
bannen en de neveneffecten ervan 
krachtdadig te beperken;

Or. en
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Amendement 3
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat extreme armoede, 
genderongelijkheden en 
genderstereotypen leiden tot een groter 
risico op geweld en andere vormen van 
exploitatie, zoals vrouwenhandel en 
prostitutie, en de volledige participatie van 
vrouwen op alle terreinen van het 
maatschappelijk leven belemmeren;

Or. en

Amendement 4
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat gelijke beloning 
voor gelijkwaardige arbeid een 
basisbeginsel van de EU is dat reeds was 
vervat in het Verdrag van Rome van 1957;
overwegende dat in 2010 vrouwen in de 
EU nog steeds gemiddeld zo’n 16,4% 
minder verdienden dan mannen voor 
dezelfde banen en dat de loonkloof binnen 
lidstaten verschilt en in 2011 in een aantal 
lidstaten een gemiddelde van 22% 
overschreed;

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva Kekuš
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bij de opstelling van wetgeving en de 
analyse van de situatie van de grondrechten 
in de Europese Unie met de behoeften en 
zorgen van vrouwen rekening te houden en 
de tenuitvoerlegging van Europese 
wetgeving inzake gendergelijkheid in de 
lidstaten op de voet te volgen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bij de opstelling van wetgeving en de 
analyse van de situatie van de grondrechten 
in de Europese Unie met de behoeften en 
zorgen van vrouwen rekening te houden, 
mede door samen te werken met het 
maatschappelijk middenveld en ngo's die 
zich inzetten voor vrouwen, en de 
tenuitvoerlegging van Europese wetgeving 
inzake gendergelijkheid in de lidstaten op 
de voet te volgen;

Or. en

Amendement 6
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bij de opstelling van wetgeving en de 
analyse van de situatie van de grondrechten 
in de Europese Unie met de behoeften en 
zorgen van vrouwen rekening te houden en
de tenuitvoerlegging van Europese 
wetgeving inzake gendergelijkheid in de 
lidstaten op de voet te volgen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bij de opstelling van wetgeving en de 
analyse van de situatie van de grondrechten 
in de Europese Unie met de behoeften en 
zorgen van vrouwen rekening te houden;
benadrukt dat het belangrijk is om de 
tenuitvoerlegging van Europese wetgeving 
inzake gendergelijkheid in de lidstaten te 
volgen en te evalueren;

Or. en

Amendement 7
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten om fatsoenlijke 
lonen en pensioenen te garanderen, de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
verkleinen, meer kwaliteitsbanen voor 
vrouwen te scheppen, vrouwen in staat te 
stellen gebruik te maken van kwalitatieve 
overheidsdiensten, en de voorzieningen 
voor het welzijn van vrouwen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 8
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om met voorstellen te komen voor een 
alomvattende strategie en wetgeving, 
waaronder een richtlijn ter bestrijding van 
het geweld tegen vrouwen, zoals het 
Europees Parlement in verschillende 
resoluties heeft gevraagd;

Or. en

Amendement 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
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mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
‘eerwraak”, bijzondere ondersteuning en 
bescherming moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
vast te stellen en deze voortdurend te 
verbeteren en concrete maatregelen te 
nemen om slachtoffers te beschermen, 
daders strafrechtelijk te vervolgen en 
geweld te voorkomen;

mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
‘eerwraak’, bijzondere ondersteuning en 
bescherming moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
vast te stellen en deze voortdurend te 
verbeteren om daders strafrechtelijk te 
vervolgen en geweld te voorkomen; steunt 
de richtlijn tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten (Richtlijn 
2012/29/EU), die voorziet in gerichte en 
geïntegreerde ondersteuning voor 
slachtoffers met specifieke behoeften, 
zoals slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld en seksueel geweld, en in 
ondersteuning van slachtoffers in de vorm 
van traumazorg en juridisch advies;

Or. en

Amendement 10
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
‘eerwraak”, bijzondere ondersteuning en 
bescherming moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
vast te stellen en deze voortdurend te 
verbeteren en concrete maatregelen te 
nemen om slachtoffers te beschermen, 
daders strafrechtelijk te vervolgen en 
geweld te voorkomen;

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
geweld in hechte relaties, seksueel geweld 
(verkrachting, aanranding en seksuele 
intimidatie), mensenhandel, slavernij of 
schadelijke traditionele praktijken, zoals 
gedwongen huwelijken, genitale 
verminking van vrouwen en ‘eerwraak’, 
bijzondere ondersteuning en bescherming 
moeten krijgen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om wetgeving ter zake vast te 
stellen en deze voortdurend te verbeteren 
en concrete maatregelen te nemen om 
slachtoffers te beschermen, daders 
strafrechtelijk te vervolgen en geweld te 
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voorkomen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het Verdrag van Istanbul te 
ondertekenen en te ratificeren;

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en
‘eerwraak”, bijzondere ondersteuning en 
bescherming moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
vast te stellen en deze voortdurend te 
verbeteren en concrete maatregelen te 
nemen om slachtoffers te beschermen, 
daders strafrechtelijk te vervolgen en 
geweld te voorkomen;

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen,
‘eerwraak’ en femicide, bijzondere 
ondersteuning en bescherming moeten 
krijgen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om wetgeving vast te stellen en 
deze voortdurend te verbeteren en concrete 
maatregelen te nemen om slachtoffers te 
beschermen, bijvoorbeeld door meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor opvanghuizen voor vrouwen, daders 
strafrechtelijk te vervolgen en geweld te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 12
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
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gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
‘eerwraak”, bijzondere ondersteuning en 
bescherming moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
vast te stellen en deze voortdurend te 
verbeteren en concrete maatregelen te 
nemen om slachtoffers te beschermen, 
daders strafrechtelijk te vervolgen en 
geweld te voorkomen;

gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
prostitutie en mensenhandel of schadelijke 
traditionele praktijken, zoals gedwongen 
huwelijken, genitale verminking van 
vrouwen en ‘eerwraak’, bijzondere 
ondersteuning en bescherming moeten 
krijgen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om wetgeving vast te stellen en 
deze voortdurend te verbeteren en concrete 
maatregelen te nemen om slachtoffers te 
beschermen, daders strafrechtelijk te 
vervolgen en geweld te voorkomen;

Or. en

Amendement 13
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
‘eerwraak”, bijzondere ondersteuning en 
bescherming moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
vast te stellen en deze voortdurend te 
verbeteren en concrete maatregelen te 
nemen om slachtoffers te beschermen, 
daders strafrechtelijk te vervolgen en 
geweld te voorkomen;

2. onderstreept dat met name vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van op 
gender gebaseerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, 
mensenhandel of schadelijke traditionele 
praktijken, zoals vroege en gedwongen 
huwelijken, genitale verminking van 
vrouwen, gedwongen sterilisatie en 
‘eerwraak’, bijzondere ondersteuning en 
bescherming moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
vast te stellen en deze voortdurend te 
verbeteren en concrete maatregelen te 
nemen om slachtoffers te beschermen, 
daders strafrechtelijk te vervolgen en 
geweld te voorkomen;

Or. en

Amendement 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om haar 
inspanningen tegen schendingen van de 
grondrechten van jonge meisjes, en 
specifiek tegen de industrie die jonge 
meisjes als seksobject ziet en een toename 
van de handel in jonge meisjes voor de 
seksuele doeleinden in de EU in de hand 
werkt, op te voeren;

Or. en

Amendement 15
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een alomvattende strategie ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen te ontwikkelen, 
zoals beloofd in het actieplan ter 
uitvoering van het programma van 
Stockholm en zoals door het Parlement in 
verschillende resoluties is gevraagd; wijst 
opnieuw op de noodzaak dat de 
Commissie een strafrechtelijk 
wetgevingsinstrument creëert om op 
gender gebaseerd geweld uit te bannen;

Or. en

Amendement 16
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om 
maatregelen te nemen om de economische 
en sociale oorzaken van geweld tegen 
vrouwen te bestrijden, zoals werkloosheid, 
lage lonen en pensioenen, het gebrek aan 
huisvesting, armoede en het ontbreken 
van kwaliteitsvolle overheidsdiensten, met 
name op het gebied van gezondheidszorg, 
onderwijs en sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de seksuele en 
reproductieve rechten van de vrouw te 
eerbiedigen en te beschermen;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de seksuele en 
reproductieve rechten van de vrouw te 
eerbiedigen en te beschermen;

3. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat de nationale strategieën om de 
seksuele en reproductieve rechten van de 
vrouw te eerbiedigen en te beschermen 
worden uitgevoerd; beklemtoont de rol 
van de Europese Unie in het vergroten 
van het bewustzijn en het bevorderen van 
beste praktijken op dit gebied;
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Or. en

Amendement 19
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om de seksuele en 
reproductieve rechten van de vrouw te 
eerbiedigen en te beschermen;

3. verzoekt de lidstaten om de seksuele en 
reproductieve rechten van de vrouw te 
eerbiedigen en te beschermen; bevestigt 
nog eens dat gezondheid een van de 
fundamentele mensenrechten is en 
onmisbaar is voor de uitoefening van 
andere mensenrechten en dat de EU 
alleen in staat is de hoogst haalbare 
gezondheidsstandaard te bereiken als de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van iedereen volledig worden 
erkend en bevorderd;

Or. en

Amendement 20
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten om de 
gezondheid van hun burgers te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 21
Mikael Gustafsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat is gebleken dat de 
groeiende markt voor prostitutie, die in 
sommige lidstaten gelegaliseerd en 
geïnstitutionaliseerd is, aanzet tot 
mensenhandel, en roept daarom op tot 
maatregelen die de markt voor prostitutie 
verkleinen, zoals sancties voor de 
uitbuiters, waaronder pooiers en klanten;

Or. en

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van oordeel dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
het politieke besluitvormingsproces een 
democratisch deficit is; verzoekt de 
lidstaten dan ook positieve 
discriminatiemaatregelen in te voeren, 
zoals wettelijk vastgelegde 
pariteitssystemen en tijdelijke genderquota;

5. is van oordeel dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
het besluitvormingsproces in de politiek en 
het bedrijfsleven een deficit is; verzoekt de 
lidstaten dan ook positieve 
discriminatiemaatregelen in te voeren, 
zoals wettelijk vastgelegde 
pariteitssystemen en tijdelijke genderquota;

Or. en

Amendement 23
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van oordeel dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

5. is van oordeel dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
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het politieke besluitvormingsproces een 
democratisch deficit is; verzoekt de 
lidstaten dan ook positieve 
discriminatiemaatregelen in te voeren, 
zoals wettelijk vastgelegde 
pariteitssystemen en tijdelijke genderquota;

het politieke besluitvormingsproces een 
democratisch deficit is; verzoekt de 
lidstaten dan ook positieve 
discriminatiemaatregelen in te voeren, 
zoals wettelijk vastgelegde 
pariteitssystemen en genderquota;

Or. en

Amendement 24
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van oordeel dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
het politieke besluitvormingsproces een 
democratisch deficit is; verzoekt de 
lidstaten dan ook positieve 
discriminatiemaatregelen in te voeren, 
zoals wettelijk vastgelegde 
pariteitssystemen en tijdelijke genderquota;

5. is van oordeel dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
het politieke en economische 
besluitvormingsproces een democratisch 
deficit is; verzoekt de lidstaten dan ook 
positieve discriminatiemaatregelen in te 
voeren, zoals wettelijk vastgelegde 
pariteitssystemen en tijdelijke genderquota;

Or. en

Amendement 25
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het verkleinen van de 
loonkloof buitengewoon langzaam 
verloopt; wijst erop dat de toepassing van 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid essentieel 
is voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid; dringt er bij de 
Commissie op aan om Richtlijn 
2006/54/EG zo spoedig mogelijk te 
herzien en om wijzigingen voor te stellen 
overeenkomstig artikel 32 van de richtlijn 
en op basis van artikel 157 VWEU, met 
inachtneming van de gedetailleerde 
aanbevelingen in de bijlage bij de 
resolutie van het Parlement van 24 mei 
2012;

Or. en

Amendement 26
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om de combinatie van privé- en 
beroepsleven te vergemakkelijken, te 
zorgen voor kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen voor kinderen en 
hulpbehoevende personen, de rechten van 
zwangere werkneemsters te beschermen en 
het recht op moederschapsverlof te 
waarborgen.

6. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om de combinatie van privé- en 
beroepsleven te vergemakkelijken, te 
zorgen voor betaalbare, toegankelijke en 
kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen voor kinderen en 
hulpbehoevende personen en de rechten 
van zwangere werkneemsters te 
beschermen, en verzoekt de Raad om 
overeenstemming te bereiken over de 
richtlijn inzake moederschapsverlof.

Or. en
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Amendement 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt dat de grondrechten van 
oudere vrouwen te vaak worden 
geschonden, gezien het hoge aantal 
gevallen van geweld en fysiek, emotioneel 
en financieel misbruik in diverse EU-
lidstaten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om verdere stappen te 
ondernemen om oudere vrouwen te 
beschermen tegen elke vorm van 
misbruik, waaronder mishandeling in 
zorginstellingen voor ouderen;

Or. en

Amendement 28
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat bezuinigingen op 
openbare diensten voor kinderopvang 
rechtstreeks van invloed zijn op de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen – in 2010 werd 28,3% van het 
niet of parttime werken van vrouwen 
verklaard door het gebrek aan 
opvangdiensten, tegenover 27,9% in 2009;
in 2010 was de arbeidsparticipatie van 
vrouwen met kleine kinderen in de EU 
12,7% lager dan van vrouwen zonder 
kinderen, tegenover een verschil van 
11,5% in 2008;

Or. en
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Amendement 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat vrouwen met een 
handicap dubbel gediscrimineerd worden, 
op grond van hun geslacht en op grond 
van hun handicap, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten daarom 
maatregelen te nemen om de 
grondrechten van vrouwen met een 
handicap in de EU te waarborgen en te 
beschermen;

Or. en

Amendement 30
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie om te komen 
met een wetgevingsvoorstel voor de 
verschillende soorten verlof (ouderschaps-
, adoptie-, kinderzorg- en zorgverlof) om 
beroeps-, gezins- en privéleven beter met 
elkaar te kunnen verenigen en 
tegelijkertijd ook de impasse in de Raad 
met betrekking tot het 
moederschapsverlofdossier te doorbreken;

Or. en


