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Amendement 1
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen meer dan 
dubbel zoveel kans lopen als mannen om 
economisch inactief te blijven, ondanks 
het feit dat zij in de meerderheid zijn qua 
hogere opleidingkwalificaties, en
overwegende dat vrouwen vaak 
persoonlijke of gezinsredenen voor hun 
inactiviteit aanvoeren;

B. overwegende dat vrouwen, hoewel zij 
de meerderheid vormen van de personen 
met hogere opleidingkwalificaties, meer 
dan dubbel zo vaak inactief zijn als
mannen (21,0 % van de vrouwen in de 
EU-28 in 2012 tegenover 8,4 % van de 
mannen1) en vaker persoonlijke of 
gezinsredenen voor deze inactiviteit 
aanvoeren (21 % van de vrouwen voert 
gezinsredenen aan, tegenover slechts 
0,5 % van de mannen);
__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Unemployment_stati
stics

Or. en

Amendement 2
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vrouwen een groter 
risico op extreme armoede lopen dan 
mannen en dat er meer vrouwen dan 
mannen in precaire omstandigheden 
werken, vooral in plattelandsgebieden;

C. overwegende dat vrouwen een groter 
risico op extreme armoede lopen dan 
mannen en dat er meer vrouwen dan 
mannen in precaire omstandigheden 
werken, vooral in plattelandsgebieden; 
neemt evenwel nota van de evolutie van de 
precaire situatie van vrouwen in stedelijke 
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gebieden, met name vanwege de 
economische en financiële crisis;

Or. fr

Amendement 3
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat uit de evaluaties van 
de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 
blijkt dat men zich in de lidstaten terdege 
bewust is van de gendergelijkheidsvereiste 
bij het opzetten van dergelijke
programma's, maar dat hieruit ook blijkt 
dat gendergelijkheid helemaal niet
doelmatig in de programma's wordt 
opgenomen;

D. overwegende dat uit de evaluaties van 
de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid 2007-2013 die 
medegefinancierd zijn door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds blijkt dat 
men zich in de lidstaten terdege bewust is 
van de gendergelijkheidsvereiste bij het 
opzetten van de programma's (70 %1), 
maar dat uit de verslagen ook blijkt dat 
gendergelijkheid nauwelijks doelmatig in 
deze programma's wordt opgenomen 
(minder dan 8 %) aan de hand van een 
heldere vaststelling van de problemen of 
streefcijfers;
__________________
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat uit de evaluaties van 
de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 
blijkt dat men zich in de lidstaten terdege 
bewust is van de gendergelijkheidsvereiste 
bij het opzetten van dergelijke 
programma's, maar dat hieruit ook blijkt 
dat gendergelijkheid helemaal niet 
doelmatig in de programma's wordt 
opgenomen;

D. overwegende dat uit de evaluaties van 
de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 
blijkt dat men zich in de lidstaten terdege 
bewust is van de gendergelijkheidsvereiste 
bij het opzetten van dergelijke 
programma's, maar dat hieruit ook blijkt 
dat gendergelijkheid helemaal niet 
doelmatig in de programma's wordt 
opgenomen; overwegende dat de 
financiële steun voor het bevorderen van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen is 
verminderd;

Or. en

Amendement 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken; verzoekt de 
lidstaten, de regionale overheden en de 
plaatselijke overheden daarom om 
concrete maatregelen te treffen om het 
potentieel van vrouwen beter te benutten, 
aangezien dit van essentieel belang is om 
de economische groei opnieuw aan te 
zwengelen;

Or. fr
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Amendement 6
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt en 
in beroepsopleiding gelijk te trekken en de 
hardnekkige kwestie van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen aan te pakken;

Or. ro

Amendement 7
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen en bijgevolg het pensioenverschil 
tussen vrouwen en mannen aan te pakken;

Or. en
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Amendement 8
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt gelijk te trekken en de 
hardnekkige kwestie van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen zo snel 
mogelijk aan te pakken;

Or. de

Amendement 9
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

1. doet een beroep op de lidstaten om in het 
kader van het cohesiebeleid programma's 
en acties te ontwikkelen die gericht zijn op 
de bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 10
Marina Yannakoudakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de lidstaten om in 
het kader van het cohesiebeleid 
programma's en acties te ontwikkelen die 
gericht zijn op de bevordering van gelijke 
economische onafhankelijkheid van 
mannen en vrouwen door de participatie op 
de arbeidsmarkt gelijk te trekken en de 
hardnekkige kwestie van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen aan te pakken;

1. spoort de lidstaten aan om in het kader 
van het cohesiebeleid programma's en 
acties te ontwikkelen die gericht zijn op de 
bevordering van gelijke economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen 
door de participatie op de arbeidsmarkt 
gelijk te trekken en de hardnekkige kwestie 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
genderbewuste budgettering te 
introduceren in de programmering van 
het cohesiebeleid teneinde niet alleen 
programma's die specifiek op vrouwen 
zijn gericht, maar alle 
overheidsprogramma's en 
beleidsmaatregelen te analyseren met 
betrekking tot het effect ervan op de 
toewijzing van middelen en de bijdrage 
die zij leveren aan de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 12
Marina Yannakoudakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. doet een beroep op de lidstaten om 
aandacht te besteden aan de vertraagde 
gevolgen die de consolidatie van de 
overheidsfinanciën voor vrouwen kan 
hebben en aan de vraag hoe de 
doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid kan worden ingezet om deze 
gevolgen tot een minimum te beperken;

2. spoort de lidstaten aan om aandacht te 
besteden aan de vertraagde gevolgen die de 
consolidatie van de overheidsfinanciën 
voor vrouwen kan hebben en aan de vraag 
hoe de doeltreffende uitvoering van het 
cohesiebeleid kan worden ingezet om deze 
gevolgen tot een minimum te beperken;

Or. en

Amendement 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijk autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen;

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijke autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen; verzoekt 
daarom om specifieke gegevens over 
vrouwen te verzamelen voorafgaand aan 
de invoering van programma's en 
maatregelen, om zo op een gerichte en 
doeltreffende manier tegemoet te komen 
aan de behoeften van vrouwen;

Or. fr

Amendement 14
Vilija Blinkevičiūtė
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijk autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen;

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijke autoriteiten om in de context 
van het cohesiebeleid innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
gericht op de bestrijding van de 
feminisering van de armoede en ter 
bevordering van sociale integratie, die 
vooral gericht zijn op de kwetsbaarste 
groepen vrouwen, zoals vrouwen met een 
handicap, alleenstaande moeders, 
vrouwen met een groot gezin, vrouwelijke 
migranten, vrouwen die het slachtoffer 
zijn geworden van gendergeweld en 
vrouwen met weinig opleiding;

Or. en

Amendement 15
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijk autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen;

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijke autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen, met 
inbegrip van vrouwen die te maken 
hebben met meervoudige en intersectorale 
discriminatie;

Or. en
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Amendement 16
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijk autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen;

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijke autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
meest achtergestelde groepen vrouwen;

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
plaatselijk autoriteiten om innoverende 
maatregelen en programma's uit te werken 
ter bestrijding van de feminisering van de 
armoede en ter bevordering van sociale 
integratie, die vooral gericht zijn op de 
kwetsbaarste groepen vrouwen;

3. spoort de lidstaten en de regionale en 
plaatselijke autoriteiten aan om 
innoverende maatregelen en programma's 
uit te werken ter bestrijding van de 
feminisering van de armoede en ter 
bevordering van sociale integratie, die 
vooral gericht zijn op de kwetsbaarste 
groepen vrouwen;

Or. en

Amendement 18
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de 
verslagleggingssystemen van de lidstaten 
verder te verbeteren ten einde de evaluatie 
mogelijk te maken van de in het kader van 
het cohesiebeleid geboden steun voor 
vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid;

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de 
verslagleggingssystemen van de lidstaten 
verder te verbeteren teneinde de evaluatie 
mogelijk te maken van de in het kader van 
het cohesiebeleid geboden steun voor 
vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid; benadrukt dat de 
gegevens over de mate waarin de 
programma's in het kader van het 
cohesiebeleid de doelstellingen op het 
gebied van gendergelijkheid realiseren, 
genderspecifiek moeten zijn;

Or. en

Amendement 19
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de 
verslagleggingssystemen van de lidstaten 
verder te verbeteren ten einde de evaluatie 
mogelijk te maken van de in het kader van 
het cohesiebeleid geboden steun voor 
vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid;

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de 
verslagleggingssystemen van de lidstaten 
verder te verbeteren teneinde te kunnen 
evalueren of de in het kader van het 
cohesiebeleid geboden steun werkelijk 
zorgt voor vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid en indien dit het geval is, 
in welke mate;

Or. de

Amendement 20
Lívia Járóka
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de 
verslagleggingssystemen van de lidstaten 
verder te verbeteren ten einde de evaluatie 
mogelijk te maken van de in het kader van 
het cohesiebeleid geboden steun voor 
vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid;

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de 
verslagleggingssystemen van de lidstaten 
verder te verbeteren door indicatoren in te 
stellen en toe te passen teneinde de 
evaluatie mogelijk te maken van de in het 
kader van het cohesiebeleid geboden steun 
voor vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de 
verslagleggingssystemen van de lidstaten 
verder te verbeteren ten einde de evaluatie 
mogelijk te maken van de in het kader van 
het cohesiebeleid geboden steun voor 
vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid;

4. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid de lidstaten aan te 
sporen de verslagleggingssystemen te 
verbeteren teneinde de evaluatie mogelijk 
te maken van de in het kader van het 
cohesiebeleid geboden steun voor 
vooruitgang op het stuk van 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de effecten van het 
cohesiebeleid in het algemeen en van de 
structuurfondsen in het bijzonder op de 
situatie van vrouwen te beoordelen 
teneinde daar passende lessen uit te 
trekken en de programma's voor de 
periode 2014-2020 optimaal te benutten;

Or. fr

Amendement 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare 
EU-middelen actiever te gebruiken om de 
ontwikkeling van gezinsvriendelijke, 
betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten 
van goede kwaliteit te financieren, opdat 
het arbeidsleven en het gezinsleven beter 
kunnen worden gecombineerd.

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare 
EU-middelen actiever te gebruiken om de 
ontwikkeling van gezinsvriendelijke, 
betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten 
van goede kwaliteit te financieren, evenals 
andere sociale structuren; herinnert in 
dat opzicht aan het belang van een goede 
combinatie tussen arbeidsleven en 
gezinsleven met het oog op gelijke kansen 
en bestrijding van de werkloosheid en van 
sociale uitsluiting;

Or. fr

Amendement 24
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare 
EU-middelen actiever te gebruiken om de 
ontwikkeling van gezinsvriendelijke, 
betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten 
van goede kwaliteit te financieren, opdat 
het arbeidsleven en het gezinsleven beter 
kunnen worden gecombineerd.

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare 
EU-middelen actiever te gebruiken door 
begrotingsdoelstellingen op gendergebied 
toe te passen op alle beleidsterreinen, en 
met name op beleidsmaatregelen die 
betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten 
van goede kwaliteit bevorderen, opdat het 
arbeidsleven en het gezinsleven beter met 
elkaar in evenwicht kunnen worden
gebracht.

Or. en

Amendement 25
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare 
EU-middelen actiever te gebruiken om de 
ontwikkeling van gezinsvriendelijke, 
betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten 
van goede kwaliteit te financieren, opdat 
het arbeidsleven en het gezinsleven beter 
kunnen worden gecombineerd.

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare 
EU-middelen actiever te gebruiken ten 
behoeve van de gendergelijkheid en om de 
ontwikkeling van gezinsvriendelijke, 
betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten 
van goede kwaliteit te financieren, opdat 
het arbeidsleven en het gezinsleven beter 
kunnen worden gecombineerd.

Or. de

Amendement 26
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om de beschikbare 
EU-middelen actiever te gebruiken om de 
ontwikkeling van gezinsvriendelijke, 

5. verzoekt de lidstaten om de bestaande 
beschikbare EU-middelen actiever te 
gebruiken om de ontwikkeling van 
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betaalbare en toegankelijke zorgfaciliteiten 
van goede kwaliteit te financieren, opdat 
het arbeidsleven en het gezinsleven beter 
kunnen worden gecombineerd.

gezinsvriendelijke, betaalbare en 
toegankelijke zorgfaciliteiten van goede 
kwaliteit te financieren, opdat het 
arbeidsleven en het gezinsleven beter 
kunnen worden gecombineerd.

Or. en

Amendement 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt om bijzondere aandacht te 
schenken aan de culturele en creatieve 
sector, die bijdraagt tot de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie, en met 
name tot het scheppen van banen; wijst op 
de fundamentele bijdrage die deze sector 
levert tot de groei van regio's en steden; 
verzoekt om de voortgezette opleiding voor 
vrouwen in dit soort sectoren te blijven 
ondersteunen en om ervoor te zorgen dat 
hun kwalificaties ten volle worden benut 
en er nieuwe arbeidskansen worden 
gecreëerd;

Or. fr

Amendement 28
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de lidstaten op manieren te 
vinden om de werkloosheid onder 
vrouwen terug te dringen om te vermijden 
dat zij omwille van hun carrière te vaak 
moeten kiezen voor overplaatsing, 
aangezien dit kinderen rechtstreeks 
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schaadt;

Or. ro

Amendement 29
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om de 
uitwisseling van beste praktijken tussen de 
lidstaten met betrekking tot de integratie 
van het genderaspect in de programma's 
in het kader van het cohesiebeleid te 
bevorderen;

Or. en


