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Amendement 1
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de genderdimensie 
cruciaal is om de kerndoelstellingen van de 
EU 2020-strategie te halen; overwegende 
dat tijdens het hele Europees semester 
specifieke aandacht besteed moet worden 
aan zowel gendermainstreaming als aan op 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
gericht beleid,

A. overwegende dat de genderdimensie 
cruciaal is om de kerndoelstellingen van de 
EU 2020-strategie te halen omdat vrouwen 
de grootste reserve aan nog onbenutte 
arbeid vormen en de meerderheid van de 
mensen in de EU die in armoede leven uit 
vrouwen bestaat; overwegende dat tijdens 
het hele Europees semester specifieke 
aandacht besteed moet worden aan zowel 
gendermainstreaming als aan op gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen gericht beleid,

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
bezuinigingsmaatregelen en de 
maatregelen die zijn gericht op 
begrotingsconsolidatie een 
disproportioneel negatief effect op de 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
kunnen hebben, en op de armoede onder 
vrouwen, bijvoorbeeld door bezuinigingen 
in de publieke sector die gevolgen hebben 
voor vrouwen of door de beperking van de 
belastingvoordelen voor kinderopvang,

Or. en

Amendement 3
Silvia Costa
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat vrouwen in het 
bijzonder zijn getroffen door de 
economische en financiële crisis, die hun 
positie op de arbeidsmarkt heeft 
verslechterd door de toename van 
werkloosheid, onzekere werkgelegenheid, 
lage salarissen en bezuinigingen op 
sociale diensten en gezinsvoorzieningen,

Or. it

Amendement 4
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat een grotere en 
betere benutting van de vrouwelijke 
capaciteiten het groeipotentieel dat de 
verwevenheid tussen arbeidsparticipatie 
van vrouwen, geboortecijfer en 
economische ontwikkeling biedt, zou 
kunnen ontsluiten, 

Or. it

Amendement 5
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat een 
evenwichtiger integratie en een grotere 
benutting van vrouwen niet alleen aan 
billijkheidsbeginselen zou beantwoorden 
maar ook aan criteria voor economische 
doeltreffendheid en groei van 
werkgelegenheid en productiviteit, 
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Or. it

Amendement 6
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. adviseert de gespecialiseerde 
commissies van het Europees Parlement, 
met inbegrip van de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid een 
vaste rapporteur te benoemen die binnen 
het Europees Parlement deelneemt aan het 
werkproces van het Europees semester, en 
die aan de benoemende commissie verslag 
uitbrengt over dit proces;

1. adviseert de gespecialiseerde 
commissies van het Europees Parlement, 
met inbegrip van de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid een 
vaste rapporteur te benoemen die binnen 
het Europees Parlement deelneemt aan het 
werkproces van het Europees semester, en 
die regelmatig aan de benoemende 
commissie verslag uitbrengt over dit 
proces;

Or. de

Amendement 7
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. adviseert de gespecialiseerde 
commissies van het Europees Parlement, 
met inbegrip van de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid een 
vaste rapporteur te benoemen die binnen 
het Europees Parlement deelneemt aan het 
werkproces van het Europees semester, en 
die aan de benoemende commissie verslag 
uitbrengt over dit proces;

1. adviseert de gespecialiseerde 
commissies van het Europees Parlement, 
met inbegrip van de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid uit hun 
midden een vaste rapporteur te benoemen 
die binnen het Europees Parlement 
deelneemt aan het werkproces van het 
Europees semester, en die aan de 
benoemende commissie verslag uitbrengt 
over dit proces;

Or. pl

Amendement 8
Antonyia Parvanova
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de lidstaten op om het aspect 
van gendergelijkheid te integreren in het 
Europees semester door in de 
beleidsrichtsnoeren die in het kader van 
de jaarlijkse groeianalyse worden 
verstrekt, rekening te houden met de 
behoeften en situatie van vrouwen;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beveelt aan om in de toekomst het 
instituut voor gendergelijkheid nauwer te 
betrekken bij het werkproces van het 
Europees semester; hoopt dat als het 
instituut volledig operationeel zal zijn, het 
zal helpen het probleem van het gebrek 
aan vergelijkbare naar geslacht 
uitgesplitste gegevens systematisch op te 
lossen;

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beveelt aan om in de toekomst het 
instituut voor gendergelijkheid nauwer te 
betrekken bij het werkproces van het 
Europees semester; hoopt dat als het 
instituut volledig operationeel zal zijn, het 
zal helpen het probleem van het gebrek 
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aan vergelijkbare naar geslacht 
uitgesplitste gegevens systematisch op te 
lossen;

Or. lt

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. nodigt de lidstaten uit te zorgen voor 
doeltreffende deelneming van organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld, met 
inbegrip van vrouwenorganisaties, bij de 
opstelling, invoering en evaluatie van 
nationale hervormingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 12
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat bij de economische 
beleidsplanning op Europees en nationaal 
niveau vrouwen, en met name 
feministische economen, betrokken 
moeten zijn en dat er bindende 
maatregelen genomen moet worden voor 
de gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen in economische besluitvorming;

Or. en

Amendement 13
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
gemeenschappelijke benchmarks te 
hanteren bij de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's, waaronder de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang, regelingen voor zorgverlof 
en mogelijkheden om werk en gezin te 
combineren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de arbeidsparticipatie van 
vrouwen kritisch te volgen aan de hand van 
het aantal gewerkte uren per week en/of 
financiële onafhankelijkheid;

4. roept de Commissie op 
gemeenschappelijke benchmarks te 
hanteren bij de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's, waaronder de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang, zorgvoorzieningen voor 
zorgbehoevende ouderen en personen met 
een handicap, overeenkomsten en 
regelingen voor zorgverlof en maatregelen 
om werk en gezin te combineren; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten de 
arbeidsparticipatie van vrouwen kritisch te 
volgen aan de hand van het aantal gewerkte 
uren per week, het soort 
arbeidsovereenkomst en/of financiële 
onafhankelijkheid;

Or. it

Amendement 14
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
gemeenschappelijke benchmarks te 
hanteren bij de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's, waaronder de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang, regelingen voor zorgverlof 
en mogelijkheden om werk en gezin te 
combineren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de arbeidsparticipatie van 
vrouwen kritisch te volgen aan de hand van 
het aantal gewerkte uren per week en/of 
financiële onafhankelijkheid;

4. roept de Commissie op 
gemeenschappelijke benchmarks te 
hanteren bij de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's, waaronder de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang, regelingen voor zorgverlof 
en mogelijkheden om werk en gezin te 
combineren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de arbeidsparticipatie van 
vrouwen kritisch te volgen aan de hand van 
het aantal gewerkte uren per week;

Or. pl
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Amendement 15
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
gemeenschappelijke benchmarks te 
hanteren bij de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's, waaronder de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang, regelingen voor zorgverlof 
en mogelijkheden om werk en gezin te 
combineren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de arbeidsparticipatie van 
vrouwen kritisch te volgen aan de hand van 
het aantal gewerkte uren per week en/of
financiële onafhankelijkheid;

4. roept de Commissie op in de hele EU 
dezelfde gemeenschappelijke benchmarks 
te hanteren bij de evaluatie van de 
nationale hervormingsprogramma's, 
waaronder de beschikbaarheid van 
betaalbare en algemeen toegankelijke
kinderopvang, regelingen voor zorgverlof 
en mogelijkheden om werk en gezin te 
combineren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de arbeidsparticipatie van 
vrouwen kritisch te volgen aan de hand van 
het aantal gewerkte uren per week en 
financiële onafhankelijkheid;

Or. de

Amendement 16
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
gemeenschappelijke benchmarks te 
hanteren bij de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's, waaronder de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang, regelingen voor zorgverlof 
en mogelijkheden om werk en gezin te 
combineren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de arbeidsparticipatie van 
vrouwen kritisch te volgen aan de hand van 
het aantal gewerkte uren per week en/of 
financiële onafhankelijkheid;

4. roept de Commissie op 
gemeenschappelijke benchmarks te 
hanteren bij de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's, waaronder de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang, regelingen voor zorgverlof 
en mogelijkheden om werk en gezin te 
combineren, en roept de Commissie op tot 
het bevorderen van meer genderspecifieke 
nationale hervormingsprogramma's, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
economische situatie van vrouwen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
arbeidsparticipatie van vrouwen kritisch te 
volgen aan de hand van het aantal gewerkte 
uren per week en/of financiële 
onafhankelijkheid;
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Or. en

Amendement 17
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie bij de 
lidstaten aan te dringen op aparte 
nationale doelstellingen voor de 
arbeidsparticipatie van mannen en 
vrouwen, en de lidstaten te verzoeken 
genderspecifieke gegevens op te nemen in 
hun verslaggeving over de vorderingen 
met betrekking tot de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 18
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op in hun 
nationale hervormingsprogramma's 
kwalitatieve streefcijfers vast te stellen 
voor het dichten van de loonkloof, het 
bevorderen van vrouwelijk 
ondernemerschap en het creëren van 
kinderopgang en ouderenzorg;

Or. en

Amendement 19
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om maatschappelijke 
organisaties, maatschappelijke partners 
en het publiek beter bekend te maken met 
de kerndoelen van de 2020-strategie en de 
nationale doelstellingen, waaronder 
genderspecifieke doelstellingen voor 
arbeidsparticipatie;

Or. en

Amendement 20
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de lidstaten op in hun 
nationale hervormingsprogramma's 
specifieke kwantitatieve streefcijfers vast 
te stellen voor de arbeidsparticipatie van 
vrouwen in het algemeen, alsook 
specifieke maatregelen die gericht zijn op 
groepen vrouwen met een zeer lage 
arbeidsparticipatie, bijvoorbeeld jonge 
vrouwen, oudere vrouwen, vrouwelijke 
migranten, vrouwen met een handicap, 
alleenstaande vrouwen en Roma-
vrouwen;

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de 
bevordering van de uitwisseling van 
nationale goede praktijken tussen 
maatschappelijke organisaties en 
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nationale parlementen, onder andere over 
de genderdimensie van de EU 2020-
strategie, uit te breiden en te verbeteren, 
bijvoorbeeld door iedere drie jaar een 
bijeenkomst te organiseren, voorafgaand 
aan de herziening van de richtsnoeren;

Or. en

Amendement 22
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de neoliberale 
maatregelen die nog steeds worden 
toegepast, met name in het kader van de 
zogenaamde nationale 
hervormingsplannen, het “economisch 
bestuur” en het Europees Semester, 
bijdragen aan het vergroten van de 
sociale crisis in verschillende landen met 
zwakkere economieën, en dat daardoor 
het leven van gezinnen, in het bijzonder 
van vrouwen en kinderen, die de 
belangrijkste slachtoffers zijn van de 
groeiende armoede, de werkloosheid en 
slecht betaald en onzeker werk, steeds 
moeilijker wordt;

Or. pt

Amendement 23
Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept het Europees Instituut voor 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 
de integratie van de genderdimensie in 
alle fasen van het Europees semester te 
steunen door betrouwbare gegevens te 
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verstrekken over de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in de Europese Unie 
en in de lidstaten afzonderlijk;

Or. fr

Amendement 24
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. prijst de lidstaten die bij het eerste 
Europees semester de genderdimensie 
overal in hun nationale 
hervormingsprogramma’s hebben 
geïntegreerd en specifiek aandacht 
besteden aan vrouwen bij de ontwikkeling 
van hun beleid op het gebied van 
werkgelegenheid, armoedebestrijding en
onderwijs; is teleurgesteld in de lidstaten 
die het genderaspect op geen enkele wijze 
in hun nationale 
hervormingsprogramma’s hebben 
vermeld;

Or. en

Amendement 25
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat er volledige prioriteit 
gegeven moet worden aan de problemen 
van werkloosheid, armoede en sociale 
uitsluiting, die met name grote gevolgen 
hebben voor vrouwen, en dat daarvoor 
een wijziging nodig is van het huidige 
economische en financiële beleid, in het 
bijzonder het Groei- en Stabiliteitspact, de 
interne markt en het mededingingsbeleid, 
en dat er prioriteit gegeven moet worden 
aan duurzame en kwalitatief goede banen 
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met rechten, die de sociale integratie 
waarborgen, in het bijzonder op het 
gebied van onderwijs, volksgezondheid, 
kinderopvang, zorg voor mensen die 
daarop zijn aangewezen, openbaar 
vervoer en sociale voorzieningen; 

Or. pt

Amendement 26
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. merkt op dat de kwaliteit van 
nationale hervormingsprogramma’s bij 
het eerste Europees semester sterk 
uiteenloopt wat betreft de concreetheid, 
haalbaarheid en uitgebreidheid, verzoekt 
de Commissie de nationale 
hervormingsprogramma’s van de beste 
kwaliteit te verheffen tot de standaard 
voor toekomstige Europees semesters;

Or. en

Amendement 27
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de lidstaten hun 
inspanningen met betrekking tot de 
verhoging van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen op te voeren, met name door te 
investeren in maatregelen om werk en 
zorg te combineren;

Or. en

Amendement 28
Marije Cornelissen, Marc Tarabella
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. uit haar zorg over de sociale 
gevolgen van de financiële en 
economische crisis voor vrouwen; roept 
de Commissie en de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat de begrotingsconsolidatie in 
overeenstemming is met de sociale 
dimensie van de EU 2020-strategie en de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken wat de 
gevolgen zijn van de 
bezuinigingsmaatregelen voor 
gendergelijkheid, de arbeidsparticipatie 
van vrouwen en de armoede onder 
vrouwen;

Or. en

Amendement 29
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het beleid en de doelstellingen 
die worden aangekondigd in de nationale 
hervormingsprogramma’s samen 
voldoende ambitieus zijn om de 
kerndoelstellingen van de EU 2020-
strategie te verwezenlijken; uit haar zorg 
over het feit dat dit bij het eerste Europees 
semester niet het geval was; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat alle 
lidstaten naar vermogen bijdragen aan de 
verwezenlijking van de 
kerndoelstellingen.

Or. en


