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Amendement 1
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat 58,9% van de 
gediplomeerden van de universiteiten in 
de Unie vrouwen zijn, terwijl het aandeel 
vrouwen dat gepromoveerd is, is 
afgenomen tot 43% en het aandeel 
vrouwen onder hoogleraren slechts 15 % 
bedraagt,

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in de mededeling van 
de Commissie over een nieuwe impuls 
voor Europese samenwerking op het 
gebied van beroepsonderwijs en -
opleiding ter ondersteuning van de 
Europa 2020-strategie (COM(2010) 296) 
geen rekening wordt gehouden met de 
genderdimensie, 

Or. en

Amendement 3
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten nationale 1. verzoekt de lidstaten nationale 



PE456.775v01-00 4/17 AM\853812NL.doc

NL

programma’s voor beroepsonderwijs en -
opleiding (BOO) te ontwikkelen waarmee 
de gendermainstreaming als prioriteit voor 
toekomstige acties en maatregelen op dit 
gebied wordt bevorderd;

programma’s voor beroepsonderwijs en -
opleiding (BOO) te ontwikkelen waarmee 
de gendermainstreaming als prioriteit voor 
toekomstige acties en maatregelen op dit 
gebied wordt bevorderd; onderstreept het 
belang van onderwijspraktijken die tot 
doel hebben de gelijkheid van mannen en 
vrouwen aan te moedigen en 
vooroordelen en stereotypen te bestrijden;

Or. pt

Amendement 4
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten nationale 
programma's voor beroepsonderwijs en -
opleiding (BOO) te ontwikkelen waarmee 
de gendermainstreaming als prioriteit voor 
toekomstige acties en maatregelen op dit 
gebied wordt bevorderd;

1. verzoekt de lidstaten nationale 
programma's voor beroepsonderwijs en -
opleiding (BOO) te ontwikkelen waarmee 
de gendermainstreaming als prioriteit voor 
toekomstige acties en maatregelen op dit 
gebied wordt bevorderd en te zorgen voor 
gelijke kansen voor alle vrouwen op de 
arbeidsmarkt ongeacht hun 
verblijfsstatus, ras, leeftijd, seksuele 
geaardheid, hun etnische afkomst of 
religie ;

Or. en

Amendement 5
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten nationale 
programma's voor beroepsonderwijs en -
opleiding (BOO) te ontwikkelen waarmee 

1. verzoekt de lidstaten nationale 
programma's voor beroepsonderwijs en -
opleiding (BOO) te ontwikkelen waarin 
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de gendermainstreaming als prioriteit voor 
toekomstige acties en maatregelen op dit 
gebied wordt bevorderd; 

het genderperspectief in aanmerking 
wordt genomen en waarmee de 
gendermainstreaming als prioriteit voor 
toekomstige acties en maatregelen op dit 
gebied wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 6
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat een hoogwaardige 
beroepsopleiding berust op een degelijk 
sekseneutraal algemeen onderwijs en 
spoort de lidstaten aan ervoor te zorgen 
dat het onderwijsmateriaal geen 
seksespecifieke beroepsmodellen bevat 
zodat vanaf het begin bij jongens en bij 
meisjes belangstelling voor alle beroepen 
wordt gewekt  ; 

Or. de

Amendement 7
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt er bij de lidstaten op aan het 
basisonderwijs af te sluiten met een 
beroepsgeschiktheidstest;

Or. de
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Amendement 8
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het opzetten van werkelijke 
partnerschappen tussen belanghebbenden 
uit het onderwijs, de sociale partners en 
maatschappelijke organisaties aan te 
moedigen om werk te maken van de 
genderdimensie in onderwijs en opleiding;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het opzetten van werkelijke 
partnerschappen tussen belanghebbenden 
uit het onderwijs, de sociale partners en 
maatschappelijke organisaties aan te 
moedigen om werk te maken van de 
genderdimensie in onderwijs en opleiding; 
onderstreept het belang van het opleiden 
van gelijkheidsadviseurs en vraagt dat zij 
zowel in de openbare als in de particuliere 
sector opereren;

Or. pt

Amendement 9
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het opzetten van werkelijke 
partnerschappen tussen belanghebbenden 
uit het onderwijs, de sociale partners en 
maatschappelijke organisaties aan te 
moedigen om werk te maken van de 
genderdimensie in onderwijs en opleiding;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het opzetten van werkelijke 
partnerschappen tussen belanghebbenden 
uit het onderwijs, de sociale partners en 
maatschappelijke organisaties en 
intensievere samenwerking met bedrijven 
aan te moedigen om werk te maken van de 
genderdimensie in onderwijs en de 
relevantie van de opleidingen;

Or. en
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Amendement 10
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en het 
Europees Centrum voor de ontwikkeling 
van de beroepsopleiding (CEDEFOP) de 
genderdimensie in aanmerking te nemen 
in het communiqué van Brugge over 
intensievere Europese samenwerking 
inzake beroepsonderwijs en -opleiding 
voor de periode 2011-2020, met name 
door de toegang tot levenslang leren te 
verbeteren, zodat mannen en vrouwen in 
iedere levensfase kansen krijgen om te 
leren en door de trajecten naar onderwijs 
en opleiding meer open en flexibel te 
maken; 

Or. en

Amendement 11
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat het tweevoudig systeem 
(praktische en schoolopleiding) in 
bepaalde lidstaten succes heeft dankzij de 
samenwerking en interactie van 
ondernemingen bij het aanbieden van 
beroepsbegeleidende opleidingen;

Or. de
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Amendement 12
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, beroepsopleidingen beter te laten 
aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en ook op het gebied van 
wetenschap, mathematiek en technologie 
nieuwe opleidingsmogelijkheden te 
creëren, teneinde de kansen van vrouwen 
in niet-traditionele banen en koolstofarme 
economische sectoren te vergroten;

3. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, beroepsopleidingen beter te laten 
aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door de 
diensten voor school- en 
beroepsbegeleiding te verbeteren en stages 
en leerlingovereenkomsten voor vrouwen 
aan te moedigen,  en ook op het gebied 
van wetenschap, mathematiek en 
technologie nieuwe 
opleidingsmogelijkheden te creëren, 
teneinde de kansen van vrouwen in 
technisch- wetenschappelijke gebieden en 
in niet-traditionele banen en koolstofarme 
economische sectoren te vergroten;

Or. it

Amendement 13
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, beroepsopleidingen beter te laten 
aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en ook op het gebied van 
wetenschap, mathematiek en technologie 
nieuwe opleidingsmogelijkheden te 
creëren, teneinde de kansen van vrouwen 
in niet-traditionele banen en koolstofarme 
economische sectoren te vergroten;

3. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, beroepsopleidingen beter te laten 
aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en ook op het gebied van 
wetenschap, mathematiek en technologie 
nieuwe opleidingsmogelijkheden te 
creëren, teneinde de kansen van vrouwen 
in niet-traditionele banen en koolstofarme 
economische sectoren te vergroten, door 
vaste arbeidsplaatsen met behoorlijke 
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lonen te creëren;

Or. pt

Amendement 14
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, beroepsopleidingen beter te laten 
aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en ook op het gebied van 
wetenschap, mathematiek en technologie 
nieuwe opleidingsmogelijkheden te 
creëren, teneinde de kansen van vrouwen 
in niet-traditionele banen en koolstofarme 
economische sectoren te vergroten;

3. verzoekt de lidstaten, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en de vlaggenschipinitiatieven, 
beroepsopleidingen beter te laten 
aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en ook op het gebied van 
wetenschap, mathematiek en technologie 
nieuwe opleidingsmogelijkheden te 
creëren, teneinde de kansen van vrouwen 
in niet-traditionele banen en koolstofarme 
en hoogtechnologische economische 
sectoren te vergroten;

Or. en

Amendement 15
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat vrouwen een flexibele en betaalbare 
toegang tot een breed aanbod aan 
kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs 
en -opleiding krijgen, naast specifieke 
begeleiding en carrièreadvisering, passend 
bij vrouwen met een uiteenlopende 
achtergrond en aansluitend bij hun 
multidimensionale opleidingsbehoeften;

4. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat vrouwen een flexibele en betaalbare 
toegang tot een breed aanbod aan 
kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs 
en -opleiding krijgen, naast specifieke 
begeleiding en carrièreadvisering, passend 
bij vrouwen met een uiteenlopende 
achtergrond en aansluitend bij hun 
multidimensionale opleidingsbehoeften, 
bijvoorbeeld:
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- op maat gesneden beroepsonderwijs en -
opleiding ter ondersteuning van de 
loopbaanontwikkeling; 
- toegankelijke trajecten van informeel 
naar formeel leren; 
- ontvankelijkheid voor diverse leerstijlen; 
- toegang tot rolmodellen en mentoren; 
- ontwikkeling van programma's die zijn 
aangepast aan flexibele arbeidsregelingen 
en deeltijdcontracten;
- aangepaste opties voor onlineleren;

Or. en

Amendement 16
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat vrouwen een flexibele en betaalbare 
toegang tot een breed aanbod aan 
kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs 
en -opleiding krijgen, naast specifieke 
begeleiding en carrièreadvisering, passend 
bij vrouwen met een uiteenlopende 
achtergrond en aansluitend bij hun 
multidimensionale opleidingsbehoeften;

4. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat vrouwen een flexibele en betaalbare 
toegang tot een breed aanbod aan 
kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs 
en -opleiding krijgen, naast specifieke 
begeleiding en carrièreadvisering, passend 
bij vrouwen met een uiteenlopende 
achtergrond en aansluitend bij hun 
multidimensionale opleidingsbehoeften 
met het oog op hun effectieve integratie in 
hoogwaardige jobs met behoorlijke lonen;

Or. pt

Amendement 17
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat vrouwen een flexibele en betaalbare 
toegang tot een breed aanbod aan 
kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs 
en -opleiding krijgen, naast specifieke 
begeleiding en carrièreadvisering, passend 
bij vrouwen met een uiteenlopende 
achtergrond en aansluitend bij hun 
multidimensionale opleidingsbehoeften;

4. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat vrouwen een flexibele en betaalbare 
toegang tot een breed aanbod aan 
kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs 
en -opleiding krijgen, naast specifieke 
levenslange begeleiding en 
carrièreadvisering voor kwalificaties in 
alle beroepscategorieën, passend bij 
vrouwen met een uiteenlopende 
achtergrond en aansluitend bij hun 
multidimensionale opleidingsbehoeften;

Or. en

Amendement 18
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de lidstaten dat zij met het 
oog op het combineren van gezin en 
beroep en ter ondersteuning van de 
vrouwen in plattelandsgebieden, 
bijscholing in computertechnologie 
aanbieden om vrouwelijke werknemers de 
kans te geven ook van thuis te werken;   

Or. de

Amendement 19
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat het uiterst belangrijk 
is talenkennis te verwerven en te 
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verbeteren als middel om het 
zelfvertrouwen, het aanpassingsvermogen 
en de interculturele vaardigheden te 
verbeteren; 

Or. de

Amendement 20
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
toe te zien op een optimaal gebruik van de 
structuurfondsen, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, voor specifieke 
programma’s ter bevordering van 
levenslang leren en ter verhoging van de 
participatiegraad van vrouwen in het BOO-
systeem; verzoekt om ontwikkeling van 
specifieke acties in het kader van het 
proefproject "Erasmus voor jonge 
ondernemers", om ondernemerschap onder 
vrouwen te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
toe te zien op een optimaal gebruik van de 
structuurfondsen, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, voor specifieke 
programma’s ter bevordering van 
levenslang leren en ter verhoging van de 
participatiegraad van vrouwen in het BOO-
systeem, ook door middel van adequaat 
gefinancierde maatregelen die specifiek 
voor dit doel worden genomen; calls for 
the development of specific actions in the 
framework of the Pilot Project Erasmus for 
Young Entrepreneurs in order to encourage 
entrepreneurship among women;

Or. it

Amendement 21
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
toe te zien op een optimaal gebruik van de 
structuurfondsen, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, voor specifieke 
programma’s ter bevordering van

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
toe te zien op een optimaal gebruik van de 
structuurfondsen, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, voor specifieke 
programma’s die levenslang leren
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levenslang leren en ter verhoging van de 
participatiegraad van vrouwen in het BOO-
systeem; verzoekt om ontwikkeling van 
specifieke acties in het kader van het 
proefproject "Erasmus voor jonge 
ondernemers", om ondernemerschap onder 
vrouwen te bevorderen;

bevorderen en vrouwen tot deelname 
aanmoedigen en die de participatiegraad 
van vrouwen in het BOO-systeem moeten 
verhogen; verzoekt om ontwikkeling van 
specifieke acties in het kader van het 
proefproject "Erasmus voor jonge 
ondernemers", om ondernemerschap onder 
vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 22
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
toe te zien op een optimaal gebruik van de 
structuurfondsen, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, voor specifieke 
programma’s ter bevordering van 
levenslang leren en ter verhoging van de 
participatiegraad van vrouwen in het BOO-
systeem; verzoekt om ontwikkeling van 
specifieke acties in het kader van het 
proefproject "Erasmus voor jonge 
ondernemers", om ondernemerschap onder 
vrouwen te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
toe te zien op een optimaal gebruik van de 
structuurfondsen, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, voor specifieke 
programma’s ter bevordering van 
levenslang leren en ter verhoging van de 
participatiegraad van mannen en vrouwen 
in het BOO-systeem; verzoekt om 
ontwikkeling van specifieke acties in het 
kader van het proefproject "Erasmus voor 
jonge ondernemers", om ondernemerschap 
met name onder vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 23
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de rol van leerkrachten 
en opleiders bij het beter integreren van 
het genderperspectief in beroepsonderwijs 
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en -opleiding en dringt aan op de 
ontwikkeling van mobiliteitsprogramma's 
zoals het Leonardo da Vinci-programma 
en het project voor leerlingen, met 
specifieke acties voor vrouwen met als 
doel het levenslang verwerven van de 
nodige vaardigheden te vergemakkelijken 
met het oog op hun integratie of 
herintegratie op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op een specifiek 
Europees initiatief om meisjes aan te 
trekken tot een loopbaan in de wiskunde, 
de informatica, natuurwetenschappen en 
technologie, en stereotypen die nog steeds 
de boventoon voeren in deze beroepen te 
bestrijden; benadrukt dat de media en het 
onderwijs een sleutelrol spelen in de 
bestrijding van zulke stereotypen;

Or. en

Amendement 25
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen te ontwikkelen, zodat 
werkgevers gemakkelijker in micro- en 

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen te ontwikkelen, zodat 
werkgevers gemakkelijker in micro- en 
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kleine ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen en ook geschikt zijn voor 
thuiswerkers.

kleine ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen en ook geschikt zijn voor 
thuiswerkers; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan dat zij vastberaden 
inspanningen ondernemen om de 
loonongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te bestrijden, teneinde het 
huidige op geslacht gebaseerde 
loonverschil van 18% weg te werken tegen 
2020;

Or. pt

Amendement 26
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen te ontwikkelen, zodat 
werkgevers gemakkelijker in micro- en 
kleine ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen en ook geschikt zijn voor 
thuiswerkers.

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen te ontwikkelen, zodat 
werkgevers gemakkelijker in micro- en 
kleine ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen en ook geschikt zijn voor 
thuiswerkers. vraagt dat wordt nagegaan 
welke soorten belastingvrijstelling kunnen 
worden verleend voor werk dat door 
vrouwen wordt gedaan, met name in 
kleine en middelgrote ondernemingen;

Or. it

Amendement 27
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen te ontwikkelen, zodat 
werkgevers gemakkelijker in micro- en 
kleine ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen en ook geschikt zijn voor 
thuiswerkers;

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen te ontwikkelen, zodat 
werkgevers gemakkelijker in micro- en 
kleine ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen, met name moeders en vrouwen 
die voor zieken en ouderen zorgen en ook 
geschikt zijn voor thuiswerkers;

Or. en

Amendement 28
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen te ontwikkelen, zodat 
werkgevers gemakkelijker in micro- en 
kleine ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen en ook geschikt zijn voor 
thuiswerkers;

6. verzoekt de lidstaten stimulerende 
maatregelen en motiverende modellen te 
ontwikkelen, zodat werkgevers, teneinde 
meer nadruk teleggen op de voor de 
arbeidsmarkt vereiste arbeidsspecifieke 
vaardigheden en sleutelcompetenties 
gemakkelijker in micro- en kleine 
ondernemingen kostenefficiënte en 
flexibele opleidingen kunnen aanbieden die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
vrouwen en ook geschikt zijn voor 
thuiswerkers;

Or. en

Amendement 29
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de lidstaten en de sociale 
partners ervoor te zorgen dat de 
combinatie van beroepsonderwijs en -
opleiding, leren en gezinsleven 
gemakkelijker wordt gemaakt door middel 
van toegankelijke kinderopvang en 
praktische lestijden die combineerbaar 
zijn met de schooltijden van kinderen;

Or. en


