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Amendement 1
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (schaduwrapporteur PPE), Edite Estrela 
(schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo (schaduwrapporteur GUE/NGL), Mariya 
Nedelcheva
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 5 en 6

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 eerste golf van de 
crisis vooral de door mannen 
gedomineerde financiële sector, 
bouwsector en auto-industrie heeft 
getroffen en daardoor meer aandacht 
heeft gekregen, maar dat de tweede golf 
van de crisis de vooral door vrouwen 
gedomineerde detailhandel, algemene 
dienstensector en toerisme 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 2
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Sophia in 't Veld 
(schaduwrapporteur ALDE), Ilda Figueiredo (schaduwrapporteur GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 14, 15 en 16

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 

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 voldoende gendergevoelige aanpak 
- voornamelijk door mannen tot stand zijn 
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gebracht; overwegende dat het belangrijk is 
dat vrouwen op politiek, economisch en 
financieel gebied volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

gebracht; overwegende dat het belangrijk is 
dat vrouwen, die over het algemeen beter 
opgeleid zijn dan mannen, op politiek, 
economisch en financieel gebied, alsmede 
op het gebied van overeenkomsten met 
sociale partners, volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces,

Or. en

Amendement 3
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo 
(schaduwrapporteur GUE/NGL), Iratxe García Pérez
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 30 en 31

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat vrouwen volgens 
de Europese Stichting voor de verbetering 
van de levens- en arbeidsomstandigheden 
drie keer zoveel tijd besteden aan de 
verzorging van de kinderen, aan 
huishoudelijke taken of aan mantelzorg 
en dat de verdeling van de gezins- en 
huishoudelijke taken tussen mannen en 
vrouwen, met name door middel van het 
beter benutten van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof, een conditio sine qua 
non is voor de bevordering en 
verwezenlijking van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen; overwegende dat het 
niet verdisconteren van het 
moederschaps- en educatief verlof in de 
berekening van de totale arbeidstijd 
discriminerend is en ongunstig voor 
vrouwen op de arbeidsmarkt,

Or. en
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Amendement 4
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Sophia in 't Veld 
(schaduwrapporteur ALDE), Ilda Figueiredo (schaduwrapporteur GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Iratxe García Pérez
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 35 en 36

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, met name vrouwelijke migranten 
en vrouwen die tot een minderheidsgroep 
behoren; 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 5
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (schaduwrapporteur PPE), Edite Estrela 
(schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo (schaduwrapporteur GUE/NGL), Iratxe 
García Pérez, Barbara Matera
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 38, 40, 41 en 42

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 

J. overwegende dat werkgelegenheid in de 
vorm van kwalitatief goede voltijds banen
met sociale rechten een garantie biedt 
tegen armoede en sociale uitsluiting en een 
springplank is naar financiële en 
psychologische onafhankelijkheid;
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behoefte van zowel mannen als vrouwen 
tegemoet komt, waaronder beleid met 
betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

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 en dat is gericht 
op de universele toegang tot kwalitatief 
hoogstaande openbare diensten, 
waaronder de toegang tot betaalbare, 
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
voorzieningen voor kinderopvang en voor 
de verzorging van ouderen en andere 
afhankelijke personen,

Or. en

Amendement 6
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo 
(schaduwrapporteur GUE/NGL), Chrysoula Paliadeli
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 47 en 48

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;
overwegende dat huiselijk geweld de EU 
circa 16 miljard euro per jaar kost,

Or. en

Amendement 7
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo 
(schaduwrapporteur GUE/NGL), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 85 en 86

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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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 
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 inclusief specifieke doelstellingen
en op alle beleidsgebieden bij de 
budgettering genderaspecten in aanmerking 
te nemen;

Or. en

Amendement 8
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Sophia in 't Veld 
(schaduwrapporteur ALDE), Ilda Figueiredo (schaduwrapporteur GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Iratxe García Pérez
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 100 en 101

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 voorzieningen 
aansluit bij de arbeidstijden van vrouwen 
en mannen met een full time baan;
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;
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dringt er bij de Commissie op aan een 
voorstel in te dienen voor een richtlijn 
inzake vaderschapsverlof, adoptie en 
zorgverlof;

Or. en

Amendement 9
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo 
(schaduwrapporteur GUE/NGL), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya 
Nedelcheva
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 113, 114 en 115

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, de
lidstaten en de lokale en regionale 
overheden het goede voorbeeld te geven 
en 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, waaronder 
in raden van bestuur, alsmede binnen 
overheidsinstellingen, bestuursinstanties 
en organisaties op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau; verzoekt 
bijgevolg om de vaststelling van verplichte 
doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

Or. en

Amendement 10
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo 
(schaduwrapporteur GUE/NGL), Barbara Matera
Compromisamendement ter vervanging van amendement 130

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat "groene banen" in de 20. merkt op dat in het kader van de "EU 
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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;

2020"-strategie de "groene economie" 
van cruciaal belang is; 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;

Or. en

Amendement 11
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (schaduwrapporteur S&D), Ilda Figueiredo 
(schaduwrapporteur GUE/NGL), Mariya Nedelcheva
Compromisamendement ter vervanging van amendement 142

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 
economische en financiële crisis; is van 
mening dat 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. en


