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Amendement 1
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldeconomie 
thans te kampen heeft met de ernstigste 
recessie sinds de Grote Depressie en dat de 
sociale gevolgen daarvan in de hele EU en 
daarbuiten gevoeld worden; overwegende 
dat de economische en financiële crisis in 
Europa voor vrouwen bijzonder 
schadelijke gevolgen heeft, en dat de 
Raad, de Commissie en de lidstaten aan 
dit probleem tot nu toe nog niet de 
aandacht hebben geschonken die het 
verdient,

A. overwegende dat de wereldeconomie 
thans te kampen heeft met de ernstigste 
recessie sinds de Grote Depressie, dat de 
financiële, economische en sociale 
gevolgen daarvan in de hele EU en 
daarbuiten gevoeld worden en dat het 
risico bestaat van bijzonder schadelijke 
gevolgen voor vrouwen, 

Or. fr

Amendement 2
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldeconomie 
thans te kampen heeft met de ernstigste 
recessie sinds de Grote Depressie en dat de 
sociale gevolgen daarvan in de hele EU en 
daarbuiten gevoeld worden; overwegende 
dat de economische en financiële crisis in 
Europa voor vrouwen bijzonder 
schadelijke gevolgen heeft, en dat de Raad, 
de Commissie en de lidstaten aan dit 
probleem tot nu toe nog niet de aandacht 
hebben geschonken die het verdient,

A. overwegende dat de wereldeconomie 
thans te kampen heeft met de ernstigste 
recessie sinds de Grote Depressie en dat de 
sociale gevolgen daarvan in de hele EU en 
daarbuiten gevoeld worden; overwegende 
dat de economische en financiële crisis in 
Europa voor vrouwen - die in sterkere 
mate worden geconfronteerd met 
arbeidsonzekerheid en ontslag en in 
mindere mate door de 
socialezekerheidsstelsels worden 
beschermd - bijzonder schadelijke 
gevolgen heeft, en dat de Raad, de 
Commissie en de lidstaten aan dit 
probleem tot nu toe nog niet de aandacht 
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hebben geschonken die het verdient,

Or. pt

Amendement 3
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de aandacht zich 
vooral heeft gericht op de door mannen 
gedomineerde bouwsector en auto-
industrie, terwijl de detailhandel en de 
diensten- en toerismesector even zwaar 
getroffen zijn; overwegende dat het 
dringend noodzakelijk is in de nationale en 
Europese herstelplannen rekening te 
houden met de genderdimensie van de 
gevolgen van en de oplossing voor de 
economische en sociale crisis,

B. overwegende dat het dringend 
noodzakelijk is in de nationale en Europese 
herstelplannen rekening te houden met de 
genderdimensie,

Or. fr

Amendement 4
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de aandacht zich 
vooral heeft gericht op de door mannen 
gedomineerde bouwsector en auto-
industrie, terwijl de detailhandel en de 
diensten- en toerismesector even zwaar 
getroffen zijn; overwegende dat het 
dringend noodzakelijk is in de nationale en 
Europese herstelplannen rekening te 
houden met de genderdimensie van de 
gevolgen van en de oplossing voor de 
economische en sociale crisis,

B. overwegende dat het dringend 
noodzakelijk is in de nationale en Europese 
herstelplannen rekening te houden met de 
genderdimensie van de gevolgen van en de 
oplossing voor de economische en sociale 
crisis,
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Or. it

Amendement 5
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de aandacht zich 
vooral heeft gericht op de door mannen
gedomineerde bouwsector en auto-
industrie, terwijl de detailhandel en de 
diensten- en toerismesector even zwaar
getroffen zijn; overwegende dat het 
dringend noodzakelijk is in de nationale en 
Europese herstelplannen rekening te 
houden met de genderdimensie van de 
gevolgen van en de oplossing voor de 
economische en sociale crisis,

B. overwegende dat de door mannen 
gedomineerde eerste golf van de crisis 
vooral de door mannen gedomineerde 
financiële sector, de bouwsector en de
auto-industrie heeft getroffen en 
daardoor meer aandacht heeft 
gekregen, maar dat de tweede golf van 
de crisis de vooral door vrouwen 
gedomineerde detailhandel en de 
diensten - en toerismesector even zwaar 
heeft getroffen; overwegende dat het 
derhalve noodzakelijk is in de 
nationale en Europese herstelplannen 
rekening te houden met de 
genderdimensie van de gevolgen van 
en de oplossing voor de economische 
en sociale crisis,

Or. en

Amendement 6
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de aandacht zich 
vooral heeft gericht op de door mannen 
gedomineerde bouwsector en auto-
industrie, terwijl de detailhandel en de 
diensten- en toerismesector even zwaar 
getroffen zijn; overwegende dat het 
dringend noodzakelijk is in de nationale en 

B. overwegende dat de aandacht zich 
vooral heeft gericht op de door mannen 
gedomineerde bouwsector en auto-
industrie, terwijl de dienstensector in het 
algemeen even zwaar getroffen is; 
overwegende dat het dringend 
noodzakelijk is in de nationale en Europese 
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Europese herstelplannen rekening te 
houden met de genderdimensie van de 
gevolgen van en de oplossing voor de 
economische en sociale crisis,

herstelplannen rekening te houden met de 
genderdimensie van de gevolgen van en de 
oplossing voor de economische en sociale 
crisis,

Or. fr

Amendement 7
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de aandacht zich 
vooral heeft gericht op de door mannen 
gedomineerde bouwsector en auto-
industrie, terwijl de detailhandel en de 
diensten- en toerismesector even zwaar 
getroffen zijn; overwegende dat het 
dringend noodzakelijk is in de nationale en 
Europese herstelplannen rekening te 
houden met de genderdimensie van de 
gevolgen van en de oplossing voor de 
economische en sociale crisis,

B. overwegende dat de aandacht zich 
vooral heeft gericht op de door mannen 
gedomineerde bouwsector en auto-
industrie, terwijl de detailhandel en de 
diensten- en toerismesector even zwaar 
getroffen zijn; overwegende dat het 
dringend noodzakelijk is zowel voor 
mannen als voor vrouwen in de nationale 
en Europese herstelplannen rekening te 
houden met de genderdimensie van de 
gevolgen van en de oplossing voor de 
economische en sociale crisis,

Or. en

Amendement 8
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de crisis de 
sectorale en beroepssegregatie tussen 
vrouwen en mannen nog kan versterken 
en dat deze segregatie niet afneemt, maar 
in sommige landen zelfs toeneemt,
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Or. es

Amendement 9
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk 
is dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

Schrappen

Or. fr

Amendement 10
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk 
is dat vrouwen op politiek, economisch en 

C. overwegende dat het belangrijk is dat 
vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,
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financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

Or. en

Amendement 11
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk 
is dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

C. overwegende dat het belangrijk is dat 
vrouwen volledig worden betrokken bij het 
geven van antwoorden op de recessie op 
nationaal en internationaal niveau, zodat 
hun deelname aan het 
besluitvormingsproces op politiek, 
economisch en financieel gebied 
gewaarborgd is,

Or. en

Amendement 12
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 

C. overwegende dat op nationaal en 
internationaal niveau - waar de 
antwoorden op de crisis niet in het 
bijzonder getuigen van een 
gendergevoelige aanpak - vrouwen op 
politiek, economisch en financieel gebied 
helemaal niet aan het 
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van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk 
is dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

besluitvormingsproces deelnemen,

Or. it

Amendement 13
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk 
is dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

C. overwegende dat de nationale en 
internationale antwoorden op de crisis niet 
voldoende getuigen van een 
gendergevoelige aanpak; overwegende dat 
het belangrijk is dat vrouwen op politiek, 
economisch en financieel gebied volledig 
deelnemen aan het besluitvormingsproces,

Or. fr

Amendement 14
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 

C. overwegende dat de antwoorden op de 
crisis op nationaal en internationaal niveau 
niet voldoende rekening hielden met de 
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begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk 
is dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

genderdimensie; overwegende dat het 
belangrijk is dat vrouwen op politiek, 
economisch en financieel gebied volledig 
deelnemen aan het besluitvormingsproces,

Or. en

Amendement 15
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk is 
dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk is 
dat vrouwen, die over het algemeen beter 
opgeleid zijn dan mannen, op politiek, 
economisch en financieel gebied volledig 
deelnemen aan het besluitvormingsproces,

Or. fr

Amendement 16
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Overweging C



AM\811660NL.doc 11/79 PE439.983v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk is 
dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

C. overwegende dat gezaghebbende 
economen erop hebben gewezen dat de 
kredietcrisis waarmee de recessie is 
begonnen feitelijk door mannen is 
veroorzaakt; overwegende dat ook de 
antwoorden op de crisis op nationaal en 
internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak -
voornamelijk door mannen tot stand zijn 
gebracht; overwegende dat het belangrijk is 
dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces, overwegende 
dat de gevolgen van het ontbreken van 
vrouwen in de organen van de 
vakbeweging merkbaar worden, wat bij de 
vakbonden leidt tot een eenzijdig beeld 
van de arbeidsmarkt dat onvoldoende 
rekening houdt met de verdeling van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
en in het gezin,

Or. el

Amendement 17
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat genderstudies hebben 
uitgewezen dat vrouwen op een andere 
manier leiding geven, in die zin dat zij 
meer risicovermijdend gedrag vertonen en 
zich richten op de langere termijn,

Schrappen

Or. en
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Amendement 18
Astrid Lulling,Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat genderstudies hebben 
uitgewezen dat vrouwen op een andere 
manier leiding geven, in die zin dat zij 
meer risicovermijdend gedrag vertonen en 
zich richten op de langere termijn, 

Schrappen

Or. fr

Amendement 19
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat genderstudies hebben 
uitgewezen dat vrouwen op een andere 
manier leiding geven, in die zin dat zij 
meer risicovermijdend gedrag vertonen en 
zich richten op de langere termijn,

D. overwegende dat volgens recente 
studies slechts 5 % van de vrouwen 
deelneemt aan het besluitvormingsproces 
bij financiële instellingen van de Unie, dat 
alle presidenten van de centrale banken 
van de 27 lidstaten mannen zijn en dat 
genderstudies hebben uitgewezen dat
vrouwen op een andere manier leiding 
geven, in die zin dat zij meer 
risicovermijdend gedrag vertonen en zich 
richten op de langere termijn,

Or. pt

Amendement 20
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de deelname van 
vrouwen aan de besluitvorming een 
doorslaggevende factor is als het gaat om 
de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat 
het nog steeds nauwelijks voorkomt dat 
vrouwen in ondernemingen of aan 
universiteiten een leidinggevende positie 
bekleden en dat het aantal vrouwen dat 
zich aan de politiek of aan onderzoek 
wijdt wel toeneemt, maar in een zeer 
langzaam tempo, 

Or. es

Amendement 21
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat ondernemerschap 
in tijden van stijgende werkloosheid een 
belangrijke bron van nieuwe 
werkgelegenheid is; overwegende dat 
vrouwen zich op dit terrein hebben 
onderscheiden en dat het absoluut 
noodzakelijk is dit geslaagde experiment 
te consolideren en te steunen om de 
economische en sociale ontwikkeling te 
waarborgen,

Or. el

Amendement 22
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de huidige 
verslechtering van de economische situatie 
vrouwen waarschijnlijk meer zal treffen 
dan mannen; overwegende dat het gevaar 
bestaat dat de huidige recessie de 
vooruitgang afremt of zelfs ongedaan 
maakt en gevolgen op de lange termijn 
heeft voor de socialezekerheidsstelsels, 
sociale integratie en demografie,

E. overwegende dat de huidige 
verslechtering van de economische situatie 
de werkgelegenheid van vrouwen 
waarschijnlijk meer zal treffen dan die van 
mannen; overwegende dat het gevaar 
bestaat dat de recessie gevolgen op de 
lange termijn zal hebben voor de 
socialezekerheidsstelsels,

Or. fr

Amendement 23
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat vrouwen het 
grootste deel van de gezins- en 
huishoudelijke taken op zich blijven 
nemen en dat de last voor vrouwen als
gevolg van dit soort diensten door de 
daling van de koopkracht van de gezinnen 
nog zwaarder dreigt te worden,

Or. pt

Amendement 24
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in 2006 van de 
afgestudeerden aan de universiteit 59% 
vrouw was, terwijl het aandeel van 
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vrouwen met een doctorsgraad tot 43% is 
gedaald en het laagst is bij hoogleraren; 
overwegende dat slechts 15 % van de 
hoogleraren vrouw is, 

Or. en

Amendement 25
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat vrouwen de 
meerderheid vormen in de opleidingen 
handel, management en recht, maar in de 
minderheid blijven in leidinggevende 
functies bij ondernemingen en 
beleidsorganen; overwegende dat weinig 
vrouwen gediplomeerd zijn in de 
opleidingen informatica, ingenieur of 
fysica, waardoor vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in de 
particuliere sector die van doorslaggevend 
belang is voor het economisch herstel,

Or. en

Amendement 26
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een aantal maatregelen 
op het gebied van gendergelijkheid 
geschrapt of uitgesteld is en dat mogelijke 
bezuinigingen in de toekomst een negatief 
effect kunnen hebben op de 
werkgelegenheid van vrouwen en op de 

F. overwegende dat moet worden 
voorkomen dat een aantal maatregelen op 
het gebied van gendergelijkheid geschrapt 
of uitgesteld wordt en dat mogelijke 
bezuinigingen een negatief effect kunnen 
hebben op de werkgelegenheid van 
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bevordering van gelijke kansen;
overwegende dat het steeds belangrijker 
wordt de hierboven genoemde richtlijn 
2006/54/EG naar behoren uit te voeren,

vrouwen en hun loopbaanontwikkeling,

Or. fr

Amendement 27
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
beloningsverschillen in de EU-27 tussen 
vrouwen en mannen de afgelopen 35 jaar, 
sinds de uitvoering van richtlijn 
75/117/EEG, heel groot zijn gebleven en 
in 2010 in de EU gemiddeld 18% en in 
sommige lidstaten 30% bedroegen; 
overwegende dat de kloof in de 
particuliere sector groter is dan in de 
publieke sector en dat sprake is van 
aanhoudende ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt waardoor in de praktijk 
vooral vrouwen worden getroffen,  

Or. en

Amendement 28
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen een positief 
effect heeft op de productiviteit en de 
economische groei en dat de deelname 
van vrouwen aan het arbeidsproces 
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talrijke sociale en economische voordelen 
biedt,  

Or. es

Amendement 29
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de economische 
neergang niet gebruikt mag worden om de 
op het gebied van het beleid gericht op het 
combineren van werk en privéleven 
gemaakte vorderingen af te remmen of 
om te bezuinigen op opvangvoorzieningen 
en verlofregelingen, hetgeen vooral voor 
vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt 
zou bemoeilijken,

G. overwegende dat de economische 
neergang geen belemmering mag vormen 
voor het beleid gericht op het combineren 
van werk en privéleven, 

Or. fr

Amendement 30
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de economische 
neergang niet gebruikt mag worden om de 
op het gebied van het beleid gericht op het 
combineren van werk en privéleven 
gemaakte vorderingen af te remmen of om 
te bezuinigen op opvangvoorzieningen en 
verlofregelingen, hetgeen vooral voor 
vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt 
zou bemoeilijken,

G. overwegende dat de economische 
neergang niet gebruikt mag worden om de 
op het gebied van het beleid gericht op het 
combineren van werk en privéleven 
gemaakte vorderingen af te remmen of om 
te bezuinigen op opvangvoorzieningen en 
verlofregelingen, hetgeen vooral voor 
vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt 
zou bemoeilijken; overwegende dat 
speciaal aandacht moet worden besteed 
aan de noodzaak om gezins- en 
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beroepsverplichtingen in 
eenoudergezinnen en kroostrijke gezinnen 
te combineren,

Or. el

Amendement 31
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat een fulltime 
werkende vrouw volgens de Europese 
Stichting voor de verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden 
gemiddeld 40 uur per week werkt en een 
man 43 uur, maar dat een vrouw drie keer 
zoveel uur als een man besteedt aan de 
verzorging van de kinderen, aan 
huishoudelijke taken of aan mantelzorg,

Or. pt

Amendement 32
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de verdeling van 
de gezins- en huishoudelijke taken tussen 
mannen en vrouwen, met name dankzij 
het beter benutten van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof, een conditio sine qua 
non is voor de bevordering en 
verwezenlijking van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen; overwegende dat het 
niet verdisconteren van het 
moederschaps- en educatief verlof in de 
berekening van de totale arbeidstijd 
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discriminerend is en ongunstig voor 
vrouwen op de arbeidsmarkt,

Or. es

Amendement 33
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Raad in zijn 
conclusies van 30 november 20091 tijdens 
het Zweedse voorzitterschap de lidstaten en 
de Commissie heeft verzocht in de "EU 
2020"-strategie de genderdimensie te 
versterken; overwegende dat hiermee in de 
discussienota EU 2020 geheel geen 
rekening wordt gehouden, en dat 
genderbeleid met geen woord wordt 
genoemd; overwegende dat het echter wel 
belangrijk is het genderperspectief in een 
nieuwe financiële en economische 
structuur en in nieuw financieel en 
economisch beleid te integreren en ervoor 
te zorgen dat herstelplannen en structurele 
aanpassingsplannen worden getoetst op 
hun gendereffecten en dat daarin ook het 
genderperspectief wordt geïntegreerd,

H. overwegende dat de Raad in zijn 
conclusies van 30 november 2009 (2) 
tijdens het Zweedse voorzitterschap de 
lidstaten en de Commissie heeft verzocht 
in de "EU 2020"-strategie de 
genderdimensie te versterken; 
overwegende dat hiermee in de 
discussienota EU 2020 geheel geen 
rekening wordt gehouden, en dat 
genderbeleid met geen woord wordt 
genoemd; overwegende dat het echter wel 
belangrijk is dat herstelplannen en 
structurele aanpassingsplannen worden 
getoetst op de gevolgen ervan voor gelijke 
behandeling en gelijke kansen van 
vrouwen en mannen,

Or. fr

Amendement 34
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

                                               
1 Conclusies van de Raad over gendergelijkheid: versterking van de groei en werkgelegenheid - bijdrage ten 
behoeve van de Lissabon-agenda na 2010, zitting van de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid 
en consumentenzaken, Brussel, 30 november 2009.
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de inspanningen 
moeten worden opgevoerd om het 
genderperspectief in het overheidsbeleid 
te integreren,

Or. es

Amendement 35
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat met name in tijden van 
economische recessie mensen die al het 
risico lopen in armoede te vervallen nog 
kwetsbaarder worden; overwegende dat er 
dringend actie moet worden ondernomen 
ten aanzien van de inspanningen en 
pasklare oplossingen ter bestrijding van 
de armoede waartoe in het jaar 2000 
tijdens de Europese Raad van Lissabon 
reeds werd besloten; overwegende dat
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de bescherming van groepen die in 
meerdere opzichten achtergesteld zijn en 
dat gezorgd moet worden voor integratie 
van deze groepen in de maatschappij,

I. overwegende dat met name in tijden van 
economische recessie bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de implementatie 
van oplossingen voor de bestrijding van 
de armoede,

Or. fr

Amendement 36
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat met name in tijden van I. overwegende dat met name in tijden van 
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economische recessie mensen die al het 
risico lopen in armoede te vervallen nog 
kwetsbaarder worden; overwegende dat er 
dringend actie moet worden ondernomen 
ten aanzien van de inspanningen en 
pasklare oplossingen ter bestrijding van de 
armoede waartoe in het jaar 2000 tijdens de 
Europese Raad van Lissabon reeds werd 
besloten; overwegende dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
bescherming van groepen die in meerdere 
opzichten achtergesteld zijn en dat gezorgd 
moet worden voor integratie van deze 
groepen in de maatschappij,

economische recessie mensen die al het 
risico lopen in armoede te vervallen, met 
name vrouwelijke migranten en vrouwen 
die tot een minderheidsgroep behoren,
nog kwetsbaarder worden; overwegende 
dat er dringend actie moet worden 
ondernomen ten aanzien van de 
inspanningen en pasklare oplossingen ter 
bestrijding van de armoede waartoe in het 
jaar 2000 tijdens de Europese Raad van 
Lissabon reeds werd besloten; 
overwegende dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de bescherming van 
groepen die in meerdere opzichten 
achtergesteld zijn, met name de Roma, en 
dat gezorgd moet worden voor integratie 
van deze groepen in de maatschappij,

Or. en

Amendement 37
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat met name in tijden van 
economische recessie mensen die al het 
risico lopen in armoede te vervallen nog 
kwetsbaarder worden; overwegende dat er 
dringend actie moet worden ondernomen 
ten aanzien van de inspanningen en 
pasklare oplossingen ter bestrijding van de 
armoede waartoe in het jaar 2000 tijdens de 
Europese Raad van Lissabon reeds werd 
besloten; overwegende dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
bescherming van groepen die in meerdere
opzichten achtergesteld zijn en dat gezorgd 
moet worden voor integratie van deze 
groepen in de maatschappij,

I. overwegende dat met name in tijden van 
economische recessie mensen die al het 
risico lopen in armoede te vervallen, voor 
het merendeel vrouwen, nog kwetsbaarder 
worden; overwegende dat er dringend actie 
moet worden ondernomen ten aanzien van 
de inspanningen en pasklare oplossingen 
ter bestrijding van de armoede waartoe in 
het jaar 2000 tijdens de Europese Raad van 
Lissabon reeds werd besloten; 
overwegende dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de bescherming van 
groepen die in meerdere opzichten 
achtergesteld zijn en dat gezorgd moet 
worden voor integratie van deze groepen in 
de maatschappij,

Or. es
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Amendement 38
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
de beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat het 
van cruciaal belang is beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren dat aan de 
behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van voltijds banen de beste garantie 
biedt tegen armoede en sociale uitsluiting,

Or. fr

Amendement 39
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
de beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat het 
van cruciaal belang is beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren dat aan de 
behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

J. overwegende dat werkgelegenheid de 
beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat het 
van cruciaal belang is beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren dat aan de 
behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

Or. en
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Amendement 40
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
de beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat het 
van cruciaal belang is beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren dat aan de 
behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
en met sociale rechten een garantie biedt 
tegen armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het van cruciaal belang is 
beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat 
aan de behoefte van zowel mannen als 
vrouwen tegemoet komt, waaronder beleid 
met betrekking tot de universele toegang 
tot openbare diensten van goede kwaliteit, 

Or. pt

Amendement 41
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
de beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat het 
van cruciaal belang is beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren dat aan de 
behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
de beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat het 
van cruciaal belang is beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren dat aan de 
behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare, kwalitatief goede 
en toegankelijke voorzieningen voor 
kinderopvang en voor de verzorging van 
ouderen en andere afhankelijke personen,

Or. es
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Amendement 42
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
de beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat het 
van cruciaal belang is beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren dat aan de 
behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen 
de beste garantie biedt tegen armoede en 
sociale uitsluiting en dat werk voor 
vrouwen die het slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld de enige echte 
aansporing is tot psychologische 
zelfstandigheid;  overwegende dat het van 
cruciaal belang is beleid te ontwikkelen en 
uit te voeren dat aan de behoefte van zowel 
mannen als vrouwen tegemoet komt, 
waaronder beleid met betrekking tot 
betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

Or. it

Amendement 43
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de ontwikkeling 
van beleid dat is gericht op een betere 
toegang tot de arbeidsmarkt van vrouwen 
die tot specifieke culturele of 
minderheidsgroepen behoren, niet alleen 
een waarborg biedt voor respect voor 
verschillen en culturele diversiteit, maar 
ook de sociale uitsluiting vermindert ten 
gunste van de sociale cohesie die op haar 
beurt een hefboom vormt voor 
economische groei,

Or. el
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Amendement 44
Astrid Lulling,Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat geweld tegen vrouwen 
toeneemt als mannen te maken hebben 
met gedwongen verhuizing of bezitsverlies 
ten gevolge van de economische crisis; 
overwegende dat stress om economische 
redenen ertoe kan leiden dat misbruik 
vaker voorkomt en gewelddadiger en 
ernstiger is,

Schrappen 

Or. fr

Amendement 45
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat geweld tegen vrouwen 
toeneemt als mannen te maken hebben 
met gedwongen verhuizing of bezitsverlies 
ten gevolge van de economische crisis;
overwegende dat stress om economische 
redenen ertoe kan leiden dat misbruik 
vaker voorkomt en gewelddadiger en 
ernstiger is,

K. overwegende dat stress om 
economische redenen vaak leidt tot 
spanningen en gewelddadige reacties die 
ook hun weerslag hebben op het 
privéleven van mensen die door de crisis 
worden getroffen,

Or. it
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Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat geweld tegen vrouwen 
toeneemt als mannen te maken hebben met 
gedwongen verhuizing of bezitsverlies ten 
gevolge van de economische crisis; 
overwegende dat stress om economische 
redenen ertoe kan leiden dat misbruik 
vaker voorkomt en gewelddadiger en 
ernstiger is,

K. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat sociale problemen in het 
gezin toenemen als mannen te maken 
hebben met gedwongen verhuizing of 
bezitsverlies ten gevolge van de 
economische crisis; overwegende dat stress 
om economische redenen ertoe kan leiden 
dat misbruik vaker voorkomt en 
gewelddadiger en ernstiger is,

Or. en

Amendement 47
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat geweld tegen vrouwen 
toeneemt als mannen te maken hebben met 
gedwongen verhuizing of bezitsverlies ten 
gevolge van de economische crisis; 
overwegende dat stress om economische 
redenen ertoe kan leiden dat misbruik 
vaker voorkomt en gewelddadiger en 
ernstiger is,

K. overwegende dat huiselijk geweld, 
waarvan hoofdzakelijk vrouwen het 
slachtoffer zijn, in alle landen en alle 
lagen van de bevolking een wijdverbreid 
verschijnsel is; overwegende dat uit 
onderzoek is gebleken dat geweld tegen 
vrouwen toeneemt als mannen te maken 
hebben met gedwongen verhuizing of 
bezitsverlies ten gevolge van de 
economische crisis; overwegende dat stress 
om economische redenen ertoe kan leiden 
dat misbruik vaker voorkomt en 
gewelddadiger en ernstiger is,

Or. el
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Amendement 48
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat geweld tegen vrouwen 
toeneemt als mannen te maken hebben met 
gedwongen verhuizing of bezitsverlies ten
gevolge van de economische crisis; 
overwegende dat stress om economische 
redenen ertoe kan leiden dat misbruik 
vaker voorkomt en gewelddadiger en 
ernstiger is,

K. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat geweld tegen vrouwen 
toeneemt als mannen te maken hebben met 
gedwongen verhuizing of bezitsverlies ten 
gevolge van de economische crisis; 
overwegende dat stress om economische 
redenen ertoe kan leiden dat misbruik 
vaker voorkomt en gewelddadiger en 
ernstiger is; overwegende dat huiselijk 
geweld de EU circa 16 miljard euro per 
jaar kost,

Or. pt

Amendement 49
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat werkgelegenheid 
een sleutelfactor is voor sociale integratie; 
overwegende dat grote en gerichte 
inspanningen nodig zijn om de armoede 
te bestrijden tegen de achtergrond van de 
toenemende inkomensongelijkheid, de 
armoede en de economische en financiële 
crisis,

Or. en
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Amendement 50
Astrid Lulling,Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een van de doelstellingen van 
de EU is en derhalve een kernbeginsel
vormt in iedere beleidsreactie op de 
economische en financiële crisis en de 
overgang naar een holistische versie voor 
de langere termijn van het tijdperk na de 
crisis; benadrukt dat de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen een doel op zich is en 
niet slechts een middel om economische 
groei te bereiken;

1. wijst erop dat gelijke behandeling van
mannen en vrouwen een van de 
doelstellingen van de EU is en derhalve 
één van de kernbeginselen vormt in iedere 
beleidsreactie op de economische en 
financiële crisis en de overgang naar een 
holistische versie voor de langere termijn 
van het tijdperk na de crisis;

Or. fr

Amendement 51
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een van de doelstellingen van 
de EU is en derhalve een kernbeginsel
vormt in iedere beleidsreactie op de 
economische en financiële crisis en de 
overgang naar een holistische versie voor 
de langere termijn van het tijdperk na de 
crisis; benadrukt dat de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen een doel op zich is en 
niet slechts een middel om economische 
groei te bereiken;

1. wijst erop dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een van de doelstellingen van 
de EU is en derhalve één van de 
kernbeginselen vormt in iedere 
beleidsreactie op de economische en 
financiële crisis en de overgang naar een 
holistische versie voor de langere termijn 
van het tijdperk na de crisis; benadrukt dat 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
een doel op zich is en niet slechts een 
middel om economische groei te bereiken;

Or. fr
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Amendement 52
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een van de doelstellingen van 
de EU is en derhalve een kernbeginsel 
vormt in iedere beleidsreactie op de 
economische en financiële crisis en de 
overgang naar een holistische versie voor 
de langere termijn van het tijdperk na de 
crisis; benadrukt dat de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen een doel op zich is en 
niet slechts een middel om economische 
groei te bereiken;

1. wijst erop dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een van de doelstellingen van 
de EU is en derhalve een kernbeginsel 
vormt in iedere beleidsreactie op de 
economische en financiële crisis en de 
overgang naar het tijdperk na de crisis; 
benadrukt dat de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een doel op zich is en niet 
slechts een middel om economische groei 
te bereiken;

Or. en

Amendement 53
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de conclusie van de 
Commissie dat door de huidige crisis de 
zorg is ontstaan dat alles wat op het gebied 
van gendergelijkheid is bereikt, in gevaar 
zou kunnen komen en dat de gevolgen van 
de recessie vrouwen sterker onder druk 
zouden kunnen zetten; benadrukt dat 
genderkwesties een rol spelen bij de 
oorzaken en de gevolgen van de 
economische en financiële crisis;

2. onderstreept de conclusie van de 
Commissie dat door de huidige crisis de 
zorg is ontstaan dat alles wat op het gebied 
van gendergelijkheid is bereikt, in gevaar 
zou kunnen komen en dat met name 
vrouwen door de gevolgen van de recessie 
dreigen te worden getroffen; 

Or. fr
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Amendement 54
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept de conclusie van de 
Commissie dat door de huidige crisis de 
zorg is ontstaan dat alles wat op het gebied 
van gendergelijkheid is bereikt, in gevaar 
zou kunnen komen en dat de gevolgen van 
de recessie vrouwen sterker onder druk 
zouden kunnen zetten; benadrukt dat 
genderkwesties een rol spelen bij de 
oorzaken en de gevolgen van de 
economische en financiële crisis;

2. onderstreept de conclusie van de 
Commissie dat door de huidige crisis de 
zorg is ontstaan dat alles wat op het gebied 
van gendergelijkheid is bereikt, in gevaar 
zou kunnen komen en dat de gevolgen van 
de recessie vrouwen sterker onder druk 
zouden kunnen zetten; 

Or. en

Amendement 55
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat moet worden 
voorkomen dat de financiële en 
economische crisis en het toekomstige 
economische beleid de resultaten op het 
gebied van de gelijkheid van mannen en 
vrouwen in gevaar brengen en dat de 
recessie, zoals in sommige lidstaten al het 
geval is, als argument wordt gehanteerd 
om paal en perk te stellen aan 
maatregelen inzake de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, hetgeen op lange 
termijn een belemmering zou vormen voor 
de groei van de werkgelegenheid, de 
economische groei in de EU, de toename 
van de belastinginkomsten, de stijging van 
het geboortecijfer en de bevordering van 
de gelijkheid van mannen en vrouwen;
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Or. es

Amendement 56
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat het beleid op het 
gebied van gelijkheid moet worden 
beschouwd als deel van de oplossing om 
uit de crisis te komen, het talent en de 
capaciteiten van de hele bevolking te 
benutten en daarvan te profiteren en in de 
toekomst een meer concurrerende 
economie tot stand te brengen; 

Or. es

Amendement 57
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op het feit dat de integratie van 
vrouwen op het werk, zoals die de laatste 
decennia heeft plaatsgevonden, niet alleen 
betekent dat de crisis een groter 
rechtstreeks effect heeft op de vrouwen 
zelf, maar - vanwege het feit dat het 
gezinsinkomen aanmerkelijk wordt 
aangetast als de vrouwen hun baan 
verliezen - ook op hun gezinnen; verzoekt 
de instellingen van de Europese Unie en 
de lidstaten rekening te houden met de 
verborgen kosten van de crisis, waaronder 
de verschillende en vaak niet erkende 
gendergerelateerde kosten;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 58
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op het feit dat de integratie van 
vrouwen op het werk, zoals die de laatste 
decennia heeft plaatsgevonden, niet alleen 
betekent dat de crisis een groter 
rechtstreeks effect heeft op de vrouwen 
zelf, maar - vanwege het feit dat het 
gezinsinkomen aanmerkelijk wordt 
aangetast als de vrouwen hun baan 
verliezen - ook op hun gezinnen; verzoekt 
de instellingen van de Europese Unie en de 
lidstaten rekening te houden met de 
verborgen kosten van de crisis, waaronder 
de verschillende en vaak niet erkende 
gendergerelateerde kosten;

3. verzoekt de instellingen van de Europese 
Unie en de lidstaten rekening te houden 
met de verborgen kosten van de crisis, 
waaronder de verschillende en vaak niet 
erkende gendergerelateerde kosten;

Or. en

Amendement 59
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op het feit dat de integratie van 
vrouwen op het werk, zoals die de laatste 
decennia heeft plaatsgevonden, niet alleen 
betekent dat de crisis een groter 
rechtstreeks effect heeft op de vrouwen 
zelf, maar - vanwege het feit dat het 
gezinsinkomen aanmerkelijk wordt 
aangetast als de vrouwen hun baan 
verliezen - ook op hun gezinnen; verzoekt 
de instellingen van de Europese Unie en de 

3. benadrukt dat de crisis rampzalige 
gevolgen heeft voor vrouwen en verzoekt 
de instellingen van de Europese Unie en de 
lidstaten rekening te houden met de 
verborgen kosten van de crisis, waaronder 
de verschillende en vaak niet erkende 
gendergerelateerde kosten;
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lidstaten rekening te houden met de 
verborgen kosten van de crisis, waaronder 
de verschillende en vaak niet erkende 
gendergerelateerde kosten;

Or. it

Amendement 60
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op het feit dat de integratie van 
vrouwen op het werk, zoals die de laatste 
decennia heeft plaatsgevonden, niet alleen 
betekent dat de crisis een groter 
rechtstreeks effect heeft op de vrouwen 
zelf, maar - vanwege het feit dat het 
gezinsinkomen aanmerkelijk wordt 
aangetast als de vrouwen hun baan 
verliezen - ook op hun gezinnen; verzoekt 
de instellingen van de Europese Unie en de 
lidstaten rekening te houden met de 
verborgen kosten van de crisis, waaronder 
de verschillende en vaak niet erkende 
gendergerelateerde kosten;

3. wijst op het feit dat de integratie van 
vrouwen op het werk, zoals die de laatste 
decennia heeft plaatsgevonden, niet alleen 
betekent dat de crisis een groter 
rechtstreeks effect heeft op de vrouwen 
zelf, maar - vanwege het feit dat het 
gezinsinkomen aanmerkelijk wordt 
aangetast als de vrouwen hun baan 
verliezen - ook op hun gezinnen; wijst er 
tevens op dat de toenemende werkloosheid 
onder vrouwen verdere negatieve 
gevolgen zal hebben, niet alleen voor de 
vraag en het verbruik van goederen en 
diensten, maar ook voor spaar- en 
investeringsactiviteiten; wijst erop dat de 
werkgelegenheid van vrouwen enerzijds 
bijdraagt aan de verhoging van de 
levensstandaard van de gezinnen dankzij 
extra inkomstenbronnen en anderzijds 
aan de dynamisering van de productie 
dankzij de stijging van de aanhoudende 
vraag naar goederen en diensten; 
verzoekt de instellingen van de Europese 
Unie en de lidstaten rekening te houden 
met de verborgen kosten van de crisis, 
waaronder de verschillende en vaak niet 
erkende gendergerelateerde kosten, 
waarbij de uitbreiding van het aantal 
vrouwelijke arbeidskrachten een conditio 
sine qua non is, niet alleen voor de 
economische levensvatbaarheid van de 
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gezinnen, maar ook voor de economische 
groei van een regio, een land of de hele 
Europese Unie;

Or. el

Amendement 61
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat ervaringen uit eerdere 
crises hebben geleerd dat de 
werkgelegenheid van mannen sneller 
herstelt dan de werkgelegenheid van 
vrouwen;

Or. es

Amendement 62
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat macro-economisch beleid 
in hoge mate gekenmerkt wordt door een 
toename van segregatie tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, 
destabilisatie van de werkgelegenheid van 
vrouwen door ondercontractering, grotere 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, verminderde toegang van 
vrouwen tot gezondheids- en 
onderwijsvoorzieningen door privatisering 
van overheidsdiensten, toegenomen 
ongelijkheid in de toegang tot kredieten, 
grond en eigendom en een toename van 
de vervrouwelijking van armoede;

Schrappen
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Or. en

Amendement 63
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat macro-economisch beleid 
in hoge mate gekenmerkt wordt door een 
toename van segregatie tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, 
destabilisatie van de werkgelegenheid van 
vrouwen door ondercontractering, grotere 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, verminderde toegang van 
vrouwen tot gezondheids- en 
onderwijsvoorzieningen door privatisering 
van overheidsdiensten, toegenomen 
ongelijkheid in de toegang tot kredieten, 
grond en eigendom en een toename van 
de vervrouwelijking van armoede;

Schrappen

Or. fr

Amendement 64
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat macro-economisch beleid 
in hoge mate gekenmerkt wordt door een 
toename van segregatie tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, 
destabilisatie van de werkgelegenheid van 
vrouwen door ondercontractering, grotere 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, verminderde toegang van 
vrouwen tot gezondheids- en 
onderwijsvoorzieningen door privatisering 

Schrappen 
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van overheidsdiensten, toegenomen 
ongelijkheid in de toegang tot kredieten, 
grond en eigendom en een toename van 
de vervrouwelijking van armoede;

Or. it

Amendement 65
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat macro-economisch beleid 
in hoge mate gekenmerkt wordt door een 
toename van segregatie tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, destabilisatie 
van de werkgelegenheid van vrouwen door 
ondercontractering, grotere 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, verminderde toegang van 
vrouwen tot gezondheids- en 
onderwijsvoorzieningen door privatisering 
van overheidsdiensten, toegenomen 
ongelijkheid in de toegang tot kredieten, 
grond en eigendom en een toename van de 
vervrouwelijking van armoede;

4. wijst erop dat macro-economisch beleid 
in hoge mate gekenmerkt wordt door een 
toename van segregatie tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, destabilisatie 
van de werkgelegenheid van vrouwen door 
ondercontractering, grotere 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, verminderde toegang van 
vrouwen tot gezondheids- en 
onderwijsvoorzieningen, toegenomen 
ongelijkheid in de toegang tot kredieten, 
grond en eigendom en een toename van de 
vervrouwelijking van armoede;

Or. en

Amendement 66
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt bij de Commissie aan op 
indiening van een wetgevingsvoorstel 
inzake de herziening van de bestaande 
wetgeving met betrekking tot de 
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toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen 
(richtlijn 75/117/EEG) overeenkomstig 
zijn verzoek uit 2008;  is verheugd over 
het recente initiatief van de Commissie ter 
verbetering van de bepalingen voor 
sancties in geval van een inbreuk op het 
recht op gelijke beloning  om ervoor te 
zorgen dat deze afschrikwekkend en 
proportioneel zijn (bij voorbeeld door het 
opleggen van zwaardere sancties in geval 
van recidive);

Or. en

Amendement 67
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. betreurt het feit dat de 
bezuinigingen op overheidsuitgaven een 
negatief effect hebben op de preventieve 
maatregelen gericht op het waarborgen 
van de seksuele en reproductieve 
gezondheid van vrouwen; verzoekt de 
lidstaten en de regionale en plaatselijke 
autoriteiten in dit verband zich ongeacht 
de economische context in te zetten voor 
complete en gratis jaarlijkse balansen 
voor alle vrouwen vanaf de puberteit;  

Or. es

Amendement 68
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat veel vrouwen hun baan 
al hebben verloren of deze dreigen te 
verliezen, met name vrouwen in de 
detailhandel en de diensten- en 
toerismesector, alsmede vrouwen in 
deeltijdbanen en banen zonder 
arbeidszekerheid; benadrukt dat het feit 
dat daarnaast de verkleining van het 
aanbod aan microkredieten waarschijnlijk 
zal leiden tot een afname van de 
inkomsten van vrouwelijke zelfstandigen;
benadrukt dat door de aangekondigde
bezuinigingen in de publieke sector de 
werkloosheid bij vrouwen vermoedelijk 
onevenredig zal toenemen, omdat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in het 
onderwijs, de gezondheidssector en de 
sociale dienstverlening; 

5. betreurt het dat veel vrouwen hun baan 
al hebben verloren of deze dreigen te 
verliezen, met name vrouwen in de 
detailhandel en de diensten- en 
toerismesector, alsmede vrouwen in 
deeltijdbanen en banen zonder 
arbeidszekerheid; benadrukt dat, in het 
geval van bezuinigingen in de publieke 
sector, de werkloosheid bij vrouwen 
vermoedelijk onevenredig zal toenemen, 
omdat vrouwen oververtegenwoordigd zijn 
in het onderwijs, de gezondheidssector en 
de sociale dienstverlening; 

Or. fr

Amendement 69
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat veel vrouwen hun baan 
al hebben verloren of deze dreigen te 
verliezen, met name vrouwen in de 
detailhandel en de diensten- en 
toerismesector, alsmede vrouwen in 
deeltijdbanen en banen zonder 
arbeidszekerheid; benadrukt dat het feit dat 
daarnaast de verkleining van het aanbod 
aan microkredieten waarschijnlijk zal 
leiden tot een afname van de inkomsten 
van vrouwelijke zelfstandigen; benadrukt 
dat door de aangekondigde bezuinigingen 
in de publieke sector de werkloosheid bij 
vrouwen vermoedelijk onevenredig zal 

5. betreurt het dat veel vrouwen hun baan 
al hebben verloren of deze dreigen te 
verliezen, met name vrouwen in de 
detailhandel en de diensten- en 
toerismesector, alsmede vrouwen in 
deeltijdbanen en banen zonder 
arbeidszekerheid; benadrukt dat het feit dat 
daarnaast de verkleining van het aanbod 
aan microkredieten waarschijnlijk zal 
leiden tot een afname van de inkomsten 
van vrouwelijke zelfstandigen, met name 
in de landbouw en de 
plattelandseconomie; benadrukt dat door 
de aangekondigde bezuinigingen in de 
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toenemen, omdat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in het 
onderwijs, de gezondheidssector en de 
sociale dienstverlening;

publieke sector de werkloosheid bij 
vrouwen vermoedelijk onevenredig zal 
toenemen, omdat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in het 
onderwijs, de gezondheidssector en de 
sociale dienstverlening;

Or. en

Amendement 70
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept het feit dat de 
gelijkheid van vrouwen en mannen een 
positief effect op economische groei heeft; 
wijst er in dit verband op dat een aantal 
studies laat zien dat indien de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, het 
aantal vrouwen met een deeltijdbaan en 
de productiviteit van vrouwen net zo hoog 
waren als die van mannen, het bbp met 
30% zou toenemen;  

Or. es

Amendement 71
Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent dat recent banenverlies veel 
vrouwen in staat heeft gesteld een eigen 
bedrijf te beginnen; verzoekt de 
Commissie specifiek op het MKB gerichte 
wetgeving te ontwikkelen voor het 
verwezenlijken van haar eigen 
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doelstelling van reducering van de 
administratieve lasten voor 
ondernemingen met 25% tussen nu en 
2012 om aldus een bijdrage te leveren aan 
deze ondernemersgeest;

Or. en

Amendement 72
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van oordeel dat, hoewel de 
doelstelling van een arbeidsparticipatie 
van 60% van de vrouwen in 2010 is 
verwezenlijkt, er een nog ambitieuzere 
doelstelling moet worden vastgesteld om 
in 2020 70% te bereiken; hamert 
daarnaast op het belang van het 
terugdringen, tussen nu en 2020, van het 
verschil in beloning van 10%;

Or. es

Amendement 73
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. vindt dat er voorstellen moeten 
worden uitgewerkt voor het hervormen 
van de belastingstelsels om een eind te 
maken aan alle elementen die een 
negatief effect hebben op de participatie 
van vrouwen in de arbeidsmarkt en het 
maatschappelijk leven, zoals de 
gemeenschappelijke 
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inkomstenbelastingaangifte, of dat de 
hulp voor de verzorging van personen ten 
laste wordt gekoppeld aan situaties van 
inactiviteit van vrouwen;

Or. es

Amendement 74
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over de genderspecifieke 
statistieken van Eurostat; is echter van 
mening dat er meer aandacht besteed dient 
te worden aan deeltijdwerkloosheid (een 
onderwerp dat vaak buiten de 
werkloosheidsstatistieken valt); benadrukt 
dat langdurige werkloosheid, lagere lonen 
en gemiddeld kortere arbeidstijden 
waarschijnlijk ernstige gevolgen zullen
hebben voor met name het inkomen van 
vrouwen, voor hun sociale 
zekerheidsrechten en, op de langere 
termijn, voor hun pensioenrechten;

6. is verheugd over de genderspecifieke 
statistieken van Eurostat; is echter van 
mening dat er meer aandacht besteed dient 
te worden aan deeltijdwerkloosheid (een 
onderwerp dat vaak buiten de 
werkloosheidsstatistieken valt); benadrukt 
dat langdurige werkloosheid waarschijnlijk 
ernstige gevolgen zal hebben voor met 
name het inkomen van vrouwen, voor hun 
sociale zekerheidsrechten en, op de langere 
termijn, voor hun pensioenrechten;

Or. fr

Amendement 75
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie op Europees 
niveau een studie te houden naar het 
verband tussen het aantal vrouwen in 
raden van bestuur en de financiële 
ontwikkeling van ondernemingen, 
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rekening houdend met de studie van 
Catalyst Inc uit 2007 die aantoonde dat 
ondernemingen met drie of meer vrouwen 
in de raad van bestuur een winst per 
aandeel maken die 83% hoger is dan 
andere ondernemingen en een 
rentabiliteit van de verkopen vertonen die 
73% hoger is;

Or. pt

Amendement 76
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op het feit dat de crisis 
ernstiger gevolgen zal hebben voor de 
volgende kwetsbare groepen van 
vrouwen: gehandicapten, immigranten, 
vrouwen die tot een etnische minderheid 
behoren, laagopgeleiden, langdurig 
werklozen, alleenstaande vrouwen zonder 
middelen, vrouwen met personen ten 
laste, enz.;

Or. es

Amendement 77
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het feit dat ook immigranten en 
hun families in het land van herkomst door 
de crisis worden getroffen; verwijst naar 
het feit dat de omvang van migratie van 
vrouwen veelal wordt ondergerapporteerd, 
en daarmee ook de gevolgen voor de 

7. wijst op het feit dat ook immigranten en 
hun families in het land van herkomst, ten 
gevolg van de sterk gedaalde 
overmakingen van geldbedragen, door de 
crisis worden getroffen; verwijst verder 
naar het feit dat de omvang van migratie 
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families die volledig afhankelijk zijn van 
de lonen van deze vrouwen, en ten 
gevolge waarvan het kan gebeuren dat de 
vrouwen zich na terugkeer naar hun 
eigen land in een nog kwetsbaarder 
positie bevinden en door hun 
gemeenschap en familie worden 
verstoten;

van vrouwen veelal wordt 
ondergerapporteerd;

Or. en

Amendement 78
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op het feit dat ook immigranten en 
hun families in het land van herkomst door
de crisis worden getroffen; verwijst naar 
het feit dat de omvang van migratie van 
vrouwen veelal wordt ondergerapporteerd, 
en daarmee ook de gevolgen voor de 
families die volledig afhankelijk zijn van 
de lonen van deze vrouwen, en ten gevolge 
waarvan het kan gebeuren dat de 
vrouwen zich na terugkeer naar hun 
eigen land in een nog kwetsbaarder 
positie bevinden en door hun 
gemeenschap en familie worden 
verstoten;

7. wijst op het feit dat ook immigranten en 
hun families in het land van herkomst door 
de crisis worden getroffen; verwijst naar 
het feit dat de omvang van migratie van 
vrouwen veelal wordt ondergerapporteerd, 
en daarmee ook de gevolgen voor de 
families die volledig afhankelijk zijn van 
de lonen van deze vrouwen;

Or. fr

Amendement 79
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat voor interventies 
en oplossingen de crisis in een brede 
context moet worden bekeken en erkend 
moet worden dat een "one-size-fits-all"-
oplossing niet bestaat; benadrukt dat de 
recessie tegelijkertijd gezien kan worden
als een unieke kans om het economisch en 
sociaal beleid meer genderbewust te maken 
en een stap te zetten in de richting van een 
maatschappij met een grotere 
gendergelijkheid; 

8. hoopt dat de huidige situatie gebruikt
kan worden om het economisch en sociaal 
beleid meer genderbewust te maken en een 
stap te zetten in de richting van een 
maatschappij met een grotere 
gendergelijkheid; 

Or. fr

Amendement 80
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat voor interventies 
en oplossingen de crisis in een brede 
context moet worden bekeken en erkend 
moet worden dat een "one-size-fits-all"-
oplossing niet bestaat; benadrukt dat de 
recessie tegelijkertijd gezien kan worden 
als een unieke kans om het economisch en 
sociaal beleid meer genderbewust te maken 
en een stap te zetten in de richting van een 
maatschappij met een grotere 
gendergelijkheid;

8. benadrukt en verwelkomt het feit dat 
voor interventies en oplossingen de crisis 
in een brede context moet worden bekeken 
en erkend moet worden dat een "one-size-
fits-all"-oplossing niet bestaat; benadrukt 
dat de recessie tegelijkertijd gezien kan 
worden als een unieke kans om het 
economisch en sociaal beleid meer 
genderbewust te maken en een stap te 
zetten in de richting van een maatschappij 
met een grotere gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 81
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het feit dat voor interventies 
en oplossingen de crisis in een brede 
context moet worden bekeken en erkend 
moet worden dat een "one-size-fits-all"-
oplossing niet bestaat; benadrukt dat de 
recessie tegelijkertijd gezien kan worden 
als een unieke kans om het economisch en 
sociaal beleid meer genderbewust te 
maken en een stap te zetten in de richting 
van een maatschappij met een grotere 
gendergelijkheid;

8. benadrukt het feit dat voor interventies 
en oplossingen de crisis in een brede 
context moet worden bekeken en erkend 
moet worden dat een "one-size-fits-all"-
oplossing niet bestaat; benadrukt dat de 
recessie tegelijkertijd gezien kan worden 
als een unieke kans om het economisch en 
sociaal beleid meer genderinclusief te 
maken en een stap te zetten in de richting 
van een maatschappij met een grotere 
gendergelijkheid; 

Or. en

Amendement 82
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op het feit dat het belangrijk is 
de strijd aan te gaan met stereotypen in 
alle domeinen en stadia van het leven 
omdat deze stereotypen, door hun invloed 
op de keuzes van vrouwen op de gebieden 
onderwijs, opleiding, werk, verdeling van 
de huiselijke en gezinstaken, deelname 
aan het openbaar leven, deelname aan en 
vertegenwoordiging in 
besluitvormingsprocessen, alsook keuzes 
in het arbeidsmilieu, één van de 
hardnekkigste oorzaken van ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen zijn;

Or. es
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Amendement 83
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat in de beleidsreacties 
op de crisis, waaronder herstelplannen, 
geen aandacht is besteed aan het 
herkennen, analyseren en corrigeren van 
de gendereffecten van de crisis; uit kritiek 
op het feit dat integratie van het 
genderbeleid in de strategie voor de 
periode na Lissabon vrijwel volledig 
ontbreekt; verzoekt de Raad, de 
Commissie en de lidstaten in de 
werkgelegenheids- en macro-economische 
richtsnoeren en de "EU 2020"-strategie 
een hoofdstuk over gendergelijkheid op te 
nemen en op alle beleidsgebieden bij de 
budgettering genderaspecten in 
aanmerking te nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat in de beleidsreacties 
op de crisis, waaronder herstelplannen, 
geen aandacht is besteed aan het 
herkennen, analyseren en corrigeren van
de gendereffecten van de crisis; uit kritiek 
op het feit dat integratie van het 
genderbeleid in de strategie voor de 
periode na Lissabon vrijwel volledig 
ontbreekt; verzoekt de Raad, de Commissie 
en de lidstaten in de werkgelegenheids- en 
macro-economische richtsnoeren en de 

9. betreurt het feit dat aan de 
beleidsreacties op de crisis, waaronder 
herstelplannen, geen analyse is 
voorafgegaan van de gendereffecten van 
de crisis; uit kritiek op het feit dat 
integratie van het genderbeleid in de 
strategie voor de periode na Lissabon 
vrijwel volledig ontbreekt; verzoekt de 
Raad, de Commissie en de lidstaten in de 
werkgelegenheids- en macro-economische 
richtsnoeren en de "EU 2020"-strategie een 
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"EU 2020"-strategie een hoofdstuk over 
gendergelijkheid op te nemen en op alle 
beleidsgebieden bij de budgettering 
genderaspecten in aanmerking te nemen;

hoofdstuk over gendergelijkheid op te 
nemen en op alle beleidsgebieden 
"genderbudgetting" te introduceren;

Or. fr

Amendement 85
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat in de beleidsreacties 
op de crisis, waaronder herstelplannen, 
geen aandacht is besteed aan het 
herkennen, analyseren en corrigeren van de 
gendereffecten van de crisis; uit kritiek op
het feit dat integratie van het genderbeleid 
in de strategie voor de periode na Lissabon 
vrijwel volledig ontbreekt; verzoekt de 
Raad, de Commissie en de lidstaten in de 
werkgelegenheids- en macro-economische 
richtsnoeren en de "EU 2020"-strategie een 
hoofdstuk over gendergelijkheid op te 
nemen en op alle beleidsgebieden bij de 
budgettering genderaspecten in aanmerking 
te nemen;

9. betreurt het feit dat in de beleidsreacties 
op de crisis, waaronder herstelplannen, 
geen aandacht is besteed aan het 
herkennen, analyseren en corrigeren van de 
gendereffecten van de crisis; betreurt het 
feit dat integratie van het genderbeleid in 
de strategie voor de periode na Lissabon 
onvoldoende is; verzoekt de Raad, de 
Commissie en de lidstaten in de 
werkgelegenheids- en macro-economische 
richtsnoeren en de "EU 2020"-strategie een 
hoofdstuk over gendergelijkheid op te 
nemen en op alle beleidsgebieden bij de 
budgettering genderaspecten in aanmerking 
te nemen;

Or. fr

Amendement 86
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat in de beleidsreacties 
op de crisis, waaronder herstelplannen, 
geen aandacht is besteed aan het 

9. betreurt het feit dat in de beleidsreacties 
op de crisis, waaronder herstelplannen, nog 
geen aandacht is besteed aan het 
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herkennen, analyseren en corrigeren van de 
gendereffecten van de crisis; uit kritiek op 
het feit dat integratie van het genderbeleid 
in de strategie voor de periode na Lissabon 
vrijwel volledig ontbreekt; verzoekt de 
Raad, de Commissie en de lidstaten in de 
werkgelegenheids- en macro-economische 
richtsnoeren en de "EU 2020"-strategie een 
hoofdstuk over gendergelijkheid op te 
nemen en op alle beleidsgebieden bij de 
budgettering genderaspecten in aanmerking 
te nemen;

herkennen, analyseren en corrigeren van de 
gendereffecten van de crisis; uit kritiek op 
het feit dat integratie van het genderbeleid 
in de strategie voor de periode na Lissabon 
vrijwel volledig ontbreekt; verzoekt de 
Raad, de Commissie en de lidstaten in de 
werkgelegenheids- en macro-economische 
richtsnoeren en de "EU 2020"-strategie een 
hoofdstuk over gendergelijkheid op te 
nemen en op alle beleidsgebieden bij de 
budgettering genderaspecten in aanmerking 
te nemen;

Or. it

Amendement 87
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie, de Raad en 
de lidstaten de nodige maatregelen te 
nemen om het genderaspect in alle 
beleidsterreinen van de EU te integreren 
en de bestaande wetgeving te herzien om 
tot een correcte toepassing te komen van 
het beginsel van gelijkheid van vrouwen 
en mannen en om, daar waar van 
toepassing, 
positievediscriminatiemaatregelen 
mogelijk te maken;

Or. es

Amendement 88
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Raad, de Commissie, de 
lidstaten en met name de bijzondere 
commissie van het Parlement over de 
financiële, economische en sociale crisis 
(CRIS) om ervoor te zorgen dat 
herstelplannen en structurele 
aanpassingsplannen getoetst worden op 
hun gendereffecten (met toetsing achteraf 
in die gevallen waarin dat vooraf nog niet 
heeft plaatsgevonden) en dat daarin het 
genderperspectief wordt geïntegreerd, met 
onder andere genderspecifieke gegevens 
en statistieken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 89
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Raad, de Commissie, de 
lidstaten en met name de bijzondere 
commissie van het Parlement over de 
financiële, economische en sociale crisis 
(CRIS) om ervoor te zorgen dat 
herstelplannen en structurele 
aanpassingsplannen getoetst worden op 
hun gendereffecten (met toetsing achteraf 
in die gevallen waarin dat vooraf nog niet 
heeft plaatsgevonden) en dat daarin het 
genderperspectief wordt geïntegreerd, met 
onder andere genderspecifieke gegevens 
en statistieken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 90
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
een Europees "comité van wijze 
vrouwen" in het leven te roepen en dit te 
belasten met het houden van een kritische 
analyse van de hervormingsinitiatieven in 
het kader van de strategie "EU-2020" en 
het plan van de G20 voor economisch 
herstel en hervorming, alsook van hun 
gevolgen voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen, en eist opnieuw dat de 
gendergelijkheidsdimensie wordt 
geïntegreerd in alle toekomstige 
maatregelen voor sanering van de 
overheidsfinanciën, alsook in alle nieuwe 
financiële initiatieven en politieke 
voorstellen; 

Or. en

Amendement 91
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Raad, de Commissie en 
de lidstaten op aan te waarborgen dat 
achteruitgang en bezuinigingen noch 
invloed hebben op het functioneren van 
de structuren die zijn bedoeld ter 
verwezenlijking van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op alle niveaus 
binnen de overheid en in andere sectoren, 
noch op het beleid op dat gebied; betreurt 
het feit dat in sommige landen al 
dergelijke bezuinigingen hebben 

Schrappen
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plaatsgevonden;

Or. fr

Amendement 92
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst op het feit dat een gebrek aan 
beleid en infrastructuur op het gebied van 
zorg ertoe heeft geleid dat meer 
vrouwelijke migranten in de 
huishoudelijke sector bij particulieren zijn 
gaan werken om deze leemte op te vullen, 
zonder recht op werkgerelateerde 
bescherming of sociale zekerheid; 
verzoekt de lidstaten dringend om 
migranten in aanmerking te laten komen 
voor sociale zekerheid en 
gezondheidszorg;

Schrappen

Or. fr

Amendement 93
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst op het feit dat een gebrek aan 
beleid en infrastructuur op het gebied van
zorg ertoe heeft geleid dat meer 
vrouwelijke migranten in de 
huishoudelijke sector bij particulieren zijn 
gaan werken om deze leemte op te vullen, 
zonder recht op werkgerelateerde 
bescherming of sociale zekerheid; 
verzoekt de lidstaten dringend om 

12. wijst op het feit dat het belangrijk is 
om bij het uitwerken van beleid voor de 
opvang van legale en illegale migranten 
rekening te houden met de kwetsbaarheid 
van vrouwelijke migranten;
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migranten in aanmerking te laten komen 
voor sociale zekerheid en 
gezondheidszorg;

Or. fr

Amendement 94
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst op het feit dat een gebrek aan 
beleid en infrastructuur op het gebied van 
zorg ertoe heeft geleid dat meer 
vrouwelijke migranten in de huishoudelijke 
sector bij particulieren zijn gaan werken 
om deze leemte op te vullen, zonder recht 
op werkgerelateerde bescherming of 
sociale zekerheid; verzoekt de lidstaten 
dringend om migranten in aanmerking te 
laten komen voor sociale zekerheid en 
gezondheidszorg;

12. wijst op het feit dat een gebrek aan 
beleid en infrastructuur op het gebied van 
zorg ertoe heeft geleid dat meer 
vrouwelijke migranten in de huishoudelijke 
sector bij particulieren zijn gaan werken 
om deze leemte op te vullen, zonder recht 
op werkgerelateerde bescherming of 
sociale zekerheid; verzoekt de lidstaten 
dringend om zwart werk te bestrijden en 
legale migranten in aanmerking te laten 
komen voor sociale zekerheid en 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 95
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de grootste prioriteit 
moet worden toegekend aan het oplossen 
van de problemen van werkloosheid, 
armoede en sociale uitsluiting, hetgeen 
een herziening behoeft van het bestaande 
financieel-economische beleid, in het 
bijzonder het stabiliteitspact, en het beleid 
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betreffende de interne markt en 
mededinging, teneinde voorrang te geven 
aan duurzame, kwalitatief hoogwaardige  
werkgelegenheid in combinatie met 
sociale rechten, investeringen en 
kwalitatief hoogwaardige publieke 
diensten die resulteren in sociale 
integratie op de gebieden onderwijs, 
volksgezondheid, kinderopvang, zorg voor 
hulpbehoevenden, openbaar vervoer en 
sociale diensten;

Or. pt

Amendement 96
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten de negatieve effecten van 
belastingverlagingen en bezuinigingen op 
overheidsuitgaven en sociale uitkeringen 
te analyseren en te bestrijden, met name 
de effecten van bezuinigingen op 
overheidsuitgaven op lokaal niveau, om 
ervoor te zorgen dat vrouwen niet in 
onevenredige mate de last van de zorg 
hoeven te dragen (voor kinderen, ouderen 
en zorgbehoevenden) en te voorkomen dat 
in geval van sluiting van ziekenhuizen of 
bij kortere ziekenhuisopnames de zorg 
wordt overgedragen op gezinnen met 
vrouwen, hetgeen immers de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen vergroot;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 97
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten de negatieve effecten van 
belastingverlagingen en bezuinigingen op 
overheidsuitgaven en sociale uitkeringen te 
analyseren en te bestrijden, met name de 
effecten van bezuinigingen op 
overheidsuitgaven op lokaal niveau, om 
ervoor te zorgen dat vrouwen niet in 
onevenredige mate de last van de zorg 
hoeven te dragen (voor kinderen, ouderen 
en zorgbehoevenden) en te voorkomen dat 
in geval van sluiting van ziekenhuizen of 
bij kortere ziekenhuisopnames de zorg 
wordt overgedragen op gezinnen met 
vrouwen, hetgeen immers de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen vergroot;

13. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten de negatieve effecten van 
bezuinigingen op overheidsuitgaven en 
sociale uitkeringen te analyseren en te 
bestrijden, met name de effecten van 
bezuinigingen op overheidsuitgaven op 
lokaal niveau, om ervoor te zorgen dat 
vrouwen niet in onevenredige mate de last 
van de zorg hoeven te dragen (voor 
kinderen, ouderen en zorgbehoevenden);

Or. en

Amendement 98
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te zetten voor 
kinderen en andere hulpbehoevenden, in 
overeenstemming met de Europese 
doelstellingen; benadrukt dat voor de 
financiering van kwalitatief hoogstaande 
voorzieningen ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de mogelijkheden 
die worden geboden door de 
Structuurfondsen en het Europees 

Schrappen
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Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling; dringt er bij de 
Commissie op aan een voorstel in te 
dienen voor een richtlijn inzake 
vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof; 

Or. en

Motivering

De Commissie is niet bevoegd om een voorstel in te dienen voor een richtlijn inzake 
vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof.

Amendement 99
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te zetten voor 
kinderen en andere hulpbehoevenden, in 
overeenstemming met de Europese 
doelstellingen; benadrukt dat voor de 
financiering van kwalitatief hoogstaande 
voorzieningen ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de mogelijkheden die 
worden geboden door de Structuurfondsen 
en het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling; dringt er bij de 
Commissie op aan een voorstel in te 
dienen voor een richtlijn inzake 
vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof;

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te blijven zetten 
voor kinderen en andere hulpbehoevenden, 
in overeenstemming met de Europese 
doelstellingen; benadrukt dat voor de 
financiering van kwalitatief hoogstaande 
voorzieningen ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de mogelijkheden die 
worden geboden door de Structuurfondsen 
en het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling; 

Or. fr

Amendement 100
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te zetten voor
kinderen en andere hulpbehoevenden, in 
overeenstemming met de Europese 
doelstellingen; benadrukt dat voor de 
financiering van kwalitatief hoogstaande 
voorzieningen ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de mogelijkheden die 
worden geboden door de Structuurfondsen 
en het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling; dringt er bij de 
Commissie op aan een voorstel in te dienen 
voor een richtlijn inzake 
vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof;

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te zetten voor 
kinderen en andere hulpbehoevenden, in 
overeenstemming met de Europese 
doelstellingen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten volledig gebruik te maken van 
de mogelijkheden die worden geboden 
door de Structuurfondsen en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en de toegang te 
vergemakkelijken tot de financiering van 
kwalitatief hoogstaande voorzieningen; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
voorstel in te dienen voor een richtlijn 
inzake vaderschapsverlof, adoptie en 
zorgverlof;

Or. en

Amendement 101
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te zetten voor 
kinderen en andere hulpbehoevenden, in 
overeenstemming met de Europese 
doelstellingen; benadrukt dat voor de 
financiering van kwalitatief hoogstaande 
voorzieningen ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de mogelijkheden die 
worden geboden door de Structuurfondsen 
en het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling; dringt er bij de 
Commissie op aan een voorstel in te dienen 
voor een richtlijn inzake 
vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof; 

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te zetten voor 
kinderen en andere hulpbehoevenden, in 
overeenstemming met de Europese 
doelstellingen, en ervoor te zorgen dat de 
beschikbaarheid van deze diensten 
aansluit bij de arbeidstijden van vrouwen 
en mannen met een full time baan; 
benadrukt dat voor de financiering van 
kwalitatief hoogstaande voorzieningen ten 
volle gebruik moet worden gemaakt van de 
mogelijkheden die worden geboden door 
de Structuurfondsen en het Europees 
Landbouwfonds voor 
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Plattelandsontwikkeling; dringt er bij de 
Commissie op aan een voorstel in te dienen 
voor een richtlijn inzake 
vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof;

Or. es

Amendement 102
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Raad, de Commissie en 
de lidstaten ervoor te zorgen dat de 
nationale en de Europese plannen voor 
economisch herstel en programma's voor 
structurele aanpassingen voor wat betreft 
hun impact op de gelijkheid van vrouwen 
en mannen aan een effectbeoordeling 
worden onderworpen; 

Or. en

Amendement 103
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat deze diensten voor 
opvang en zorg voor minderjarigen en 
zorgbehoevende personen een belangrijke 
bron van werkgelegenheid vormen die 
aangeboden zouden kunnen worden door 
oudere vrouwen, een groep die op dit 
moment met een hoge werkloosheid 
kampt;

Or. es
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Amendement 104
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van oordeel dat betaalbare zorg 
moet worden aangeboden aan ten minste 
40% van de kinderen van nul tot drie jaar 
en dat een onderwijsplek beschikbaar 
moet zijn voor alle kinderen tussen drie 
jaar en het begin van de leerplicht;

Or. es

Amendement 105
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat in tijden van 
economische onrust geweld tegen 
vrouwen toeneemt; dringt er om die reden 
bij de lidstaten op aan de nationale 
wetgeving en het nationaal beleid tegen 
gendergerelateerd geweld te verbeteren en
is verheugd over het initiatief van het 
Spaanse voorzitterschap om een 
waarnemingspost voor geweld tegen 
vrouwen op te richten; is eveneens 
verheugd over het initiatief van de Raad 
met betrekking tot het overkoepelend 
instrument voor de bescherming van 
slachtoffers (Europees 
beschermingsbevel); 

15. dringt er bij de lidstaten op aan de 
nationale wetgeving en het nationaal beleid 
tegen gendergerelateerd geweld te 
verbeteren; is verheugd over het initiatief 
van de Raad met betrekking tot het 
overkoepelend instrument voor de 
bescherming van slachtoffers (Europees 
beschermingsbevel); 

Or. fr
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Amendement 106
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat in tijden van 
economische onrust geweld tegen vrouwen 
toeneemt;
dringt er om die reden bij de lidstaten op
aan de nationale wetgeving en het 
nationaal beleid tegen gendergerelateerd 
geweld te verbeteren en is verheugd over 
het initiatief van het Spaanse 
voorzitterschap om een waarnemingspost 
voor geweld tegen vrouwen op te richten;
is eveneens verheugd over het initiatief 
van de Raad met betrekking tot het 
overkoepelend instrument voor de 
bescherming van slachtoffers (Europees 
beschermingsbevel);

15. wijst erop dat in tijden van
economische onrust geweld tegen vrouwen 
en mannen toeneemt; spoort om die reden 
de lidstaten aan de nationale wetgeving te 
gebruiken voor het bestrijden van
gendergerelateerd geweld;  

Or. en

Amendement 107
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraphe 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat in tijden van 
economische onrust geweld tegen vrouwen 
toeneemt; dringt er om die reden bij de 
lidstaten op aan de nationale wetgeving en 
het nationaal beleid tegen 
gendergerelateerd geweld te verbeteren en 
is verheugd over het initiatief van het 
Spaanse voorzitterschap om een 
waarnemingspost voor geweld tegen 
vrouwen op te richten; is eveneens 
verheugd over het initiatief van de Raad 
met betrekking tot het overkoepelend 

15. wijst erop dat in tijden van 
economische onrust geweld tegen vrouwen 
toeneemt; dringt er bij de lidstaten op aan 
de nationale wetgeving en het nationaal 
beleid tegen gendergerelateerd geweld te 
verbeteren; is eveneens verheugd over het 
initiatief van de Raad met betrekking tot 
het overkoepelend instrument voor de 
bescherming van slachtoffers (Europees 
beschermingsbevel);
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instrument voor de bescherming van 
slachtoffers (Europees 
beschermingsbevel);

Or. en

Amendement 108
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat in tijden van 
economische onrust geweld tegen vrouwen 
toeneemt; dringt er om die reden bij de 
lidstaten op aan de nationale wetgeving en 
het nationaal beleid tegen 
gendergerelateerd geweld te verbeteren en
is verheugd over het initiatief van het 
Spaanse voorzitterschap om een 
waarnemingspost voor geweld tegen 
vrouwen op te richten; is eveneens 
verheugd over het initiatief van de Raad 
met betrekking tot het overkoepelend 
instrument voor de bescherming van 
slachtoffers (Europees 
beschermingsbevel);

15. wijst erop dat in tijden van 
economische onrust geweld tegen vrouwen 
toeneemt; dringt er bij de lidstaten op aan 
de nationale wetgeving en het nationaal 
beleid tegen gendergerelateerd geweld te 
herzien, teneinde deze dimensie er beter in 
te kunnen integreren; is verheugd over het 
initiatief van het Spaanse voorzitterschap 
om een waarnemingspost voor geweld 
tegen vrouwen op te richten;  is eveneens 
verheugd over het initiatief van de Raad 
met betrekking tot het overkoepelend 
instrument voor de bescherming van 
slachtoffers (Europees 
beschermingsbevel);

Or. en

Amendement 109
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de lidstaten om het grote 
publiek middels voorlichtingscampagnes 
bewust te maken van het verschijnsel 
geweld tegen vrouwen; wijst erop dat 
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onderwijs en voorlichting aan jongeren 
van cruciaal belang zijn voor het 
bestrijden van dit soort verschijnselen;  

Or. fr

Amendement 110
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
met name op wetgevingsgebied, om een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en 
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 
doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten maatregelen te nemen om een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en 
beleidsorganen te bevorderen; 

Or. fr

Amendement 111
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen,
met name op wetgevingsgebied, om een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en 
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om een evenwichtige vertegenwoordiging 
van vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en 
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van nieuwe 
maatregelen die een gelijke 
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doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen waarborgen;

Or. en

Amendement 112
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
met name op wetgevingsgebied, om een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en 
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 
doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in leidinggevende functies in 
ondernemingen en beleidsorganen te 
bevorderen; verzoekt bijgevolg om de 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen 
en mannen in alle sectoren te bevorderen;

Or. it

Amendement 113
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
met name op wetgevingsgebied, om een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten en de regionale en plaatselijke 
autoriteiten de nodige maatregelen te 
nemen, met name op wetgevingsgebied, 
om een evenwichtige vertegenwoordiging 
van vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in en raden van bestuur van
ondernemingen, alsook in beleidsorganen 
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doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

en plaatselijke, regionale, nationale en 
Europese instellingen en organen te 
bevorderen; verzoekt bijgevolg om de 
vaststelling van verplichte doelstellingen 
om voor een gelijke vertegenwoordiging 
van vrouwen en mannen te zorgen;

Or. es

Amendement 114
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
met name op wetgevingsgebied, om een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en 
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 
doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
met name op wetgevingsgebied, om een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen, 
overheidsinstanties, die het goede 
voorbeeld moeten geven, en 
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 
doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

Or. fr

Amendement 115
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
met name op wetgevingsgebied, om een 

16. verzoekt de Europese instellingen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen, 
met name op wetgevingsgebied, om een 
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evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen en 
beleidsorganen te bevorderen; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 
doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in leidinggevende 
functies in ondernemingen, 
overheidsinstanties en beleidsorganen te 
bevorderen; verzoekt bijgevolg om de 
vaststelling van verplichte doelstellingen 
om voor een gelijke vertegenwoordiging 
van vrouwen en mannen te zorgen;

Or. fr

Amendement 116
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat een beter gebruik 
van de talenten van vrouwen een pluspunt 
voor de Europese economieën zou zijn; 
wijst op het feit dat sinds 2000 zes van de
acht miljoen nieuwe banen in de 
Europese Unie door vrouwen zijn bezet en 
dat vrouwen 59% uitmaken van de 
ontslagen personen; wijst op het feit dat 
volgens een in 2006 door de commissie 
Women & Work uitgevoerde studie het 
bbp van bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk 23 miljard pond (2%) groter 
zou kunnen zijn als dat land beter gebruik 
zou maken van de talenten van vrouwen;

Or. pt

Amendement 117
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vindt dat gestreefd moet worden 
naar een aandeel van 25% vrouwen in de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen in de lidstaten en naar 
een aandeel van 20% vrouwen in de 
uitvoerende macht in de lidstaten;

Or. es

Amendement 118
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op het feit dat de verschillen 
in beloning tussen vrouwen en mannen 
niet zijn weggewerkt en door de 
financieel-economische crisis zelfs groter 
dreigen te worden; verzoekt de Europese 
instellingen en de lidstaten heldere 
doelstellingen te formuleren en bindende 
maatregelen voor te stellen voor het 
aanpakken van de verschillen in 
beloning; 

Or. fr

Amendement 119
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat vrouwen bij de 
financiële besluitvorming 
ondervertegenwoordigd zijn en dat 

Schrappen
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vrouwen behoren tot een van de groepen 
die door financieel risico worden 
getroffen, maar van financiële 
besluitvorming zijn uitgesloten; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten de 
deelname van vrouwen aan de 
besluitvorming op alle niveaus te 
verbeteren, met name op het gebied van 
budgettering en regelingen met 
betrekking tot het bestuur van Europese 
financiële stelsels, waaronder de 
Europese Centrale Bank;

Or. en

Amendement 120
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat vrouwen bij de 
financiële besluitvorming 
ondervertegenwoordigd zijn en dat 
vrouwen behoren tot een van de groepen 
die door financieel risico worden 
getroffen, maar van financiële 
besluitvorming zijn uitgesloten; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten de 
deelname van vrouwen aan de 
besluitvorming op alle niveaus te 
verbeteren, met name op het gebied van 
budgettering en regelingen met 
betrekking tot het bestuur van Europese 
financiële stelsels, waaronder de 
Europese Centrale Bank;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 121
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat vrouwen bij de financiële 
besluitvorming ondervertegenwoordigd 
zijn en dat vrouwen behoren tot een van 
de groepen die door financieel risico 
worden getroffen, maar van financiële 
besluitvorming zijn uitgesloten; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten de 
deelname van vrouwen aan de 
besluitvorming op alle niveaus te 
verbeteren, met name op het gebied van 
budgettering en regelingen met betrekking 
tot het bestuur van Europese financiële 
stelsels, waaronder de Europese Centrale 
Bank;

17. benadrukt dat vrouwen bij de financiële 
besluitvorming ondervertegenwoordigd 
zijn en verzoekt de Raad, de Commissie en 
de lidstaten de deelname van vrouwen aan 
de besluitvorming op alle niveaus te 
verbeteren, met name op het gebied van 
budgettering en regelingen met betrekking 
tot het bestuur van Europese financiële 
stelsels, waaronder de Europese Centrale 
Bank;

Or. it

Amendement 122
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat vrouwen bij de financiële 
besluitvorming ondervertegenwoordigd 
zijn en dat vrouwen behoren tot een van de 
groepen die door financieel risico worden 
getroffen, maar van financiële 
besluitvorming zijn uitgesloten; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten de 
deelname van vrouwen aan de 
besluitvorming op alle niveaus te 
verbeteren, met name op het gebied van 
budgettering en regelingen met betrekking 
tot het bestuur van Europese financiële 
stelsels, waaronder de Europese Centrale 

17. benadrukt dat vrouwen bij de financiële 
besluitvorming ondervertegenwoordigd 
zijn en dat vrouwen behoren tot een van de 
groepen die door financieel risico worden 
getroffen, maar van financiële 
besluitvorming zijn uitgesloten; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten de 
deelname van vrouwen aan de 
besluitvorming op alle niveaus te 
verbeteren, met name op het gebied van 
budgettering en regelingen met betrekking 
tot het bestuur van Europese financiële 
stelsels, waaronder de Europese Centrale 
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Bank; Bank; onderstreept in dit verband het 
belang van het bevorderen van het 
financieel alfabetisme bij meisjes en 
vrouwen;

Or. en

Amendement 123
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd dat de Noorse regering 
heeft besloten het aantal vrouwen aan de 
top van beursgenoteerde bedrijven 
verplicht te stellen op ten minste 40%; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten dit 
Noorse initiatief als positief voorbeeld te 
nemen en stappen in dezelfde richting te 
nemen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 124
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd dat de Noorse regering 
heeft besloten het aantal vrouwen aan de 
top van beursgenoteerde bedrijven 
verplicht te stellen op ten minste 40%;
verzoekt de Commissie en de lidstaten dit 
Noorse initiatief als positief voorbeeld te 
nemen en stappen in dezelfde richting te 
nemen;

Schrappen

Or. it
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Amendement 125
Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd dat de Noorse regering 
heeft besloten het aantal vrouwen aan de 
top van beursgenoteerde bedrijven 
verplicht te stellen op ten minste 40%; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten dit 
Noorse initiatief als positief voorbeeld te 
nemen en stappen in dezelfde richting te 
nemen;

18. is verheugd dat de Noorse regering 
heeft besloten het aantal vrouwen aan de 
top van beursgenoteerde bedrijven 
verplicht te stellen op ten minste 40% en 
ook over het feit dat ze erin is geslaagd het 
aantal vrouwen in de directie van 
bedrijven op 41% te brengen;  verzoekt de 
Commissie en de lidstaten dit Noorse 
initiatief als positief voorbeeld te nemen en 
stappen in dezelfde richting te nemen voor 
beursgenoteerde bedrijven;

Or. pt

Amendement 126
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. erkent de noodzaak van het 
vergroten van het aantal vrouwen in de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
ondernemingen, maar vindt het wel 
belangrijk dat nationale regeringen 
hierbij ook rekening houden met hun 
eigen belangen;

Or. en

Motivering

Het is niet aangetoond dat quota doeltreffend zijn en het is derhalve van belang dat deze 
kwestie een bevoegdheid van de nationale regeringen blijft.
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Amendement 127
Edit Bauer
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat met investeringen in 
sociale infrastructuur kan worden 
bijgedragen aan modernisering van Europa 
en aan de bevordering van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, en is van 
mening dat deze investeringen gezien 
kunnen worden als strategie die parallel 
loopt aan de investeringen in groene 
technologie waarmee de fysieke 
infrastructuur wordt gemoderniseerd; is 
van mening dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een beleidsprioriteit dient te 
zijn en tevens een essentieel instrument; 

19. wijst erop dat met investeringen in 
sociale infrastructuur kan worden 
bijgedragen aan modernisering van Europa 
en aan de bevordering van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 128
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat met investeringen in 
sociale infrastructuur kan worden 
bijgedragen aan modernisering van 
Europa en aan de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en 
is van mening dat deze investeringen 
gezien kunnen worden als strategie die 
parallel loopt aan de investeringen in 
groene technologie waarmee de fysieke 
infrastructuur wordt gemoderniseerd; is 
van mening dat gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een beleidsprioriteit dient te 

19. wijst erop dat met investeringen in 
sociale infrastructuur kan worden 
bijgedragen aan de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
hetgeen een beleidsprioriteit dient te zijn;
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zijn en tevens een essentieel instrument; 

Or. fr

Amendement 129
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat "groene banen" in de 
toekomst een cruciaal groeisegment van 
de Europese arbeidsmarkt kunnen 
worden en dat nu al meer dan 20 miljoen 
banen in de Europese Unie als "groen" 
kunnen worden beschouwd, en dat uit 
recente cijfers blijkt dat banen in de sector 
duurzame energie alleen tussen nu en 
2020 zouden kunnen verdubbelen tot 2,8 
miljoen; 

Schrappen

Or. fr

Amendement 130
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat "groene banen" in de 
toekomst een cruciaal groeisegment van de 
Europese arbeidsmarkt kunnen worden en 
dat nu al meer dan 20 miljoen banen in de 
Europese Unie als "groen" kunnen worden 
beschouwd, en dat uit recente cijfers blijkt 
dat banen in de sector duurzame energie 
alleen tussen nu en 2020 zouden kunnen 
verdubbelen tot 2,8 miljoen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it
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Amendement 131
Astrid Lulling,Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat ecologische 
omschakeling van de economie en de 
overgang naar een koolstofarme 
economie zullen leiden tot een enorme 
vraag naar gekwalificeerde arbeiders; 
herinnert aan het feit dat vrouwen sterk
ondervertegenwoordigd zijn in de sector 
duurzame energie, en met name in de 
wetenschap en spitstechnologie; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen 
deelnemen aan scholingsprojecten en 
programma's op het gebied van 
ecologische transformatie, bijvoorbeeld in 
de sector duurzame energie, wetenschap 
en spitstechnologie;

21. wijst op het feit dat vrouwen helaas
ondervertegenwoordigd zijn in de 
wetenschap en spitstechnologie;  verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen 
deelnemen aan scholingsprojecten en 
programma's voor banen in de wetenschap 
en spitstechnologie;

Or. fr

Amendement 132
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat ecologische 
omschakeling van de economie en de 
overgang naar een koolstofarme economie 
zullen leiden tot een enorme vraag naar 
gekwalificeerde arbeiders; herinnert aan 
het feit dat vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de sector 
duurzame energie, en met name in de 
wetenschap en spitstechnologie; verzoekt 

21. wijst erop dat ecologische 
omschakeling van de economie en de 
overgang naar een koolstofarme economie 
zullen leiden tot een enorme vraag naar 
gekwalificeerde arbeiders; herinnert aan 
het feit dat vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de sector 
duurzame energie, en met name in de 
wetenschap en spitstechnologie; verzoekt 
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de Raad, de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen 
deelnemen aan scholingsprojecten en 
programma's op het gebied van ecologische 
transformatie, bijvoorbeeld in de sector 
duurzame energie, wetenschap en 
spitstechnologie;

de Raad, de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat vrouwen in grotere 
mate kunnen deelnemen aan 
scholingsprojecten en programma's op het 
gebied van ecologische transformatie, 
bijvoorbeeld in de sector duurzame 
energie, wetenschap en spitstechnologie;

Or. fr

Amendement 133
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat ecologische 
omschakeling van de economie en de 
overgang naar een koolstofarme economie 
zullen leiden tot een enorme vraag naar 
gekwalificeerde arbeiders; herinnert aan 
het feit dat vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de sector 
duurzame energie, en met name in de 
wetenschap en spitstechnologie; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen 
deelnemen aan scholingsprojecten en 
programma's op het gebied van ecologische 
transformatie, bijvoorbeeld in de sector 
duurzame energie, wetenschap en 
spitstechnologie;

21. wijst erop dat ecologische 
omschakeling van de economie en de 
overgang naar een koolstofarme economie 
zullen leiden tot een enorme vraag naar 
gekwalificeerde arbeiders; herinnert aan 
het feit dat vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de sector 
duurzame energie, en met name in de 
wetenschap en spitstechnologie; verzoekt 
de Raad, de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen 
deelnemen aan scholingsprojecten en 
programma's op het gebied van ecologische 
transformatie, bijvoorbeeld in de sector 
duurzame energie, wetenschap en 
spitstechnologie; verzoekt de lidstaten te 
werken aan het bevorderen van de 
deelname van vrouwen aan plaatselijke 
ondernemerschapsinitiatieven op deze 
gebieden door de toegang te 
vergemakkelijken tot bestaande Europese 
Structuurfondsen middels informatie en 
het organiseren van opleidingsworkshops;

Or. en
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Amendement 134
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. spoort de werkgevers in de 
lidstaten aan om meer mogelijkheden te 
creëren voor vrouwen in nieuwe 
technologieën, teneinde de high tech
sector te versterken, overeenkomstig de 
doelstellingen van "Europa 2020";

Or. en

Amendement 135
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor volledige 
tenuitvoerlegging van de Europese 
Structuurfondsen op nationaal niveau om 
daarmee de gevolgen van de recessie aan te 
pakken door middel van initiatieven gericht 
op herscholing en bijscholing op grondslag 
van artikel 16 van de Algemene 
Verordening1 en artikel 6 van de 
Verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds2 en de Verordening 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling3;

22. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten te werken aan het bevorderen 
van volledige tenuitvoerlegging van de 
Europese Structuurfondsen op nationaal 
niveau om daarmee de gevolgen van de 
recessie aan te pakken door middel van 
initiatieven gericht op herscholing en 
bijscholing op grondslag van artikel 16 van 
de Algemene Verordening1 en artikel 6 van 
de Verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds2 en de Verordening 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling3;

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (PB L 210 van 
31.7.2006, blz. 25).
2 Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het 
Europees Sociaal Fonds (PB L 210 van 31.07.2006, blz. 12).
3 Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (PB L 210 van 31.07.2006, blz. 1).
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Or. fr

Amendement 136
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt aan op wijziging van de 
FEADER-verordening om het mogelijk te 
maken dat tijdens de volgende 
programmeringsperiode (2014-2020) 
positieve acties voor vrouwen kunnen 
worden ondernomen, zoals dat vroeger 
het geval was maar nu niet meer, omdat 
een dergelijke maatregel zeer positieve 
effecten kan hebben op de 
werkgelegenheidssituatie van vrouwen op 
het platteland;

Or. es

Amendement 137
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten binnen elk fonds een financiële 
reserve vast te leggen voor activiteiten 
gericht op gelijke kansen, met 
aanvullende steun voor horizontale 
programma's en andere initiatieven 
afzonderlijk gefinancierd in het kader van 
technische bijstand; roept de lidstaten op 
mechanismen te ontwikkelen voor 
gendergelijkheid op bestuurlijk niveau, 
teneinde te zorgen voor deskundigheid op 
het gebied van gendervraagstukken 
binnen ministeries en agentschappen die 

Schrappen
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maatregelen uitvoeren in het kader van 
het Cohesiefonds en de structuurfondsen 
en teneinde organisaties en netwerken 
van vrouwen te stimuleren;

Or. fr

Amendement 138
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten binnen elk fonds een financiële 
reserve vast te leggen voor activiteiten 
gericht op gelijke kansen, met 
aanvullende steun voor horizontale 
programma's en andere initiatieven 
afzonderlijk gefinancierd in het kader van 
technische bijstand; roept de lidstaten op 
mechanismen te ontwikkelen voor 
gendergelijkheid op bestuurlijk niveau, 
teneinde te zorgen voor deskundigheid op 
het gebied van gendervraagstukken binnen 
ministeries en agentschappen die 
maatregelen uitvoeren in het kader van het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen en 
teneinde organisaties en netwerken van 
vrouwen te stimuleren;

23. roept de lidstaten op mechanismen te 
ontwikkelen voor gendergelijkheid op 
bestuurlijk niveau, teneinde te zorgen voor 
deskundigheid op het gebied van 
gendervraagstukken binnen ministeries en 
agentschappen die maatregelen uitvoeren 
in het kader van het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen en teneinde organisaties 
en netwerken van vrouwen te stimuleren;

Or. en

Amendement 139
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Raad, de Commissie en de 23. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
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lidstaten binnen elk fonds een financiële 
reserve vast te leggen voor activiteiten 
gericht op gelijke kansen, met 
aanvullende steun voor horizontale 
programma's en andere initiatieven 
afzonderlijk gefinancierd in het kader van 
technische bijstand; roept de lidstaten op 
mechanismen te ontwikkelen voor 
gendergelijkheid op bestuurlijk niveau, 
teneinde te zorgen voor deskundigheid op 
het gebied van gendervraagstukken binnen 
ministeries en agentschappen die 
maatregelen uitvoeren in het kader van het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen en 
teneinde organisaties en netwerken van 
vrouwen te stimuleren;

lidstaten derhalve het beginsel van 
gendermainstreaming in elk Fonds, 
inclusief grensoverschrijdende 
programma's, ingang te doen vinden;
roept de lidstaten op mechanismen te 
ontwikkelen voor gendergelijkheid op 
bestuurlijk niveau, teneinde te zorgen voor 
deskundigheid op het gebied van 
gendervraagstukken binnen ministeries en 
agentschappen die maatregelen uitvoeren 
in het kader van het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen en teneinde organisaties 
en netwerken van vrouwen te stimuleren;

Or. en

Amendement 140
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten binnen elk fonds een financiële 
reserve vast te leggen voor activiteiten 
gericht op gelijke kansen, met aanvullende 
steun voor horizontale programma's en 
andere initiatieven afzonderlijk 
gefinancierd in het kader van technische 
bijstand; roept de lidstaten op 
mechanismen te ontwikkelen voor 
gendergelijkheid op bestuurlijk niveau, 
teneinde te zorgen voor deskundigheid op 
het gebied van gendervraagstukken binnen 
ministeries en agentschappen die 
maatregelen uitvoeren in het kader van het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen en 
teneinde organisaties en netwerken van 
vrouwen te stimuleren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it



PE439.983v02-00 78/79 AM\811660NL.doc

NL

Amendement 141
Astrid Lulling, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid aan een analyse uit te 
voeren van de gendereffecten van de 
economische crisis en verzoekt de overige 
Europese instellingen, zoals de Europese 
Stichting voor de verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden, binnen 
hun lopende werkzaamheden ook 
genderkwesties aan de orde te stellen;

24. verzoekt de Europese instellingen, 
zoals de Europese Stichting voor de 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden, binnen hun 
lopende werkzaamheden ook 
genderkwesties aan de orde te stellen;

Or. fr

Amendement 142
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. moedigt het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid aan een analyse uit te 
voeren van de gendereffecten van de 
economische crisis en verzoekt de overige 
Europese instellingen, zoals de Europese 
Stichting voor de verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden, binnen 
hun lopende werkzaamheden ook 
genderkwesties aan de orde te stellen;

24. moedigt het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid aan een beoordeling uit te 
voeren van de gendereffecten van de 
financieel-economische crisis; deze 
effectbeoordeling moet worden uitgevoerd 
op basis van nauwkeurige indicatoren en 
met inachtneming van de specifieke 
context van de crisis; verzoekt de overige 
Europese instellingen, zoals de Europese 
Stichting voor de verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden, binnen 
hun lopende werkzaamheden ook 
voorstellen betreffende genderkwesties te 
doen;

Or. fr
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Amendement 143
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept de noodzaak van het 
ontwikkelen van programma's en 
financiële prikkels voor het bevorderen 
van participatie van vrouwen in kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 144
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
een Europese denktank voor gender en 
financieel bestuur in het leven te roepen, 
die wordt belast met het ontwikkelen van 
alternatieve kennis en modellen voor 
financieel bestuur die de samenleving wat 
algeheel welzijn, rechtvaardigheid en 
billijkheid betreft het meest ten goede 
komen;

Or. en


