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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Europa 2020-
strategie ervan uitgaat dat de 
arbeidsparticipatiegraad bij mannen en 
vrouwen tot 75% verhoogd wordt; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen thans bij 58,2 % ligt,

A. overwegende dat een van de doelen van
de Europa 2020-strategie is dat de 
arbeidsparticipatiegraad bij mannen en 
vrouwen tot 75% verhoogd wordt; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen thans bij 58,2 % ligt, met 
grote onderlinge verschillen tussen de 
lidstaten,

Or. en

Amendement 2
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Europa 2020-
strategie ervan uitgaat dat de 
arbeidsparticipatiegraad bij mannen en 
vrouwen tot 75% verhoogd wordt; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie 
onder vrouwen thans bij 58,2 % ligt,

A. overwegende dat de Europa 2020-
strategie ervan uitgaat dat de 
arbeidsparticipatiegraad bij mannen en 
vrouwen in de EU tot 75% verhoogd 
wordt; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie onder vrouwen in de 
EU thans bij 58,2 % ligt,

Or. de

Amendement 3
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat, zoals vastgelegd is 
in de Europa 2020-strategie, de Europese 
Unie ongeveer een miljoen nieuwe banen 
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moet creëren op het gebied van 
wetenschap en technologie (W&T) en dat 
vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn binnen zowel 
de opleidingen als de banen op dit terrein,

Or. pt

Amendement 4
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat vrouwen zich op 
de arbeidsmarkt in een 
achterstandssituatie bevinden, en dat zij 
oververtegenwoordigd zijn in 
parttimebanen en in nieuwe soorten, 
veelal onzekere, dienstverbanden, en 
problemen ondervinden bij het volledig 
toegang krijgen tot sociale rechten, 
sociale bescherming en sociale 
voorzieningen,

Or. pt

Amendement 5
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. dringt er bij de Commissie op aan 
doelgerichte benaderingen te ontwikkelen 
voor de meer kwetsbare werknemers, met 
name de laaggeschoolde, werkloze, 
jongere en oudere werknemers, 
verstandelijk of lichamelijk 
gehandicapten en minderheidsgroepen, 
om arbeidsbegeleidingsdiensten te 
garanderen en doelgerichte en aangepaste 
opleidings- en werkervaringsprogramma's 
aan te bieden,
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Or. lt

Amendement 6
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in de EU 
2020-strategie de nadruk wordt gelegd op 
ecologische transformatie, de sector van 
de hernieuwbare energie, en 
natuurwetenschappelijk- en technologie-
intensieve groene banen voor een 
duurzame economie; overwegende dat de 
actieve insluiting en re-integratie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt van cruciaal 
belang is om de werkgelegenheidsdoelen 
te bereiken,

Or. en

Amendement 7
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat vrouwen, ondanks 
het feit dat microkredieten een belangrijk 
instrument zijn voor vrouwelijk 
ondernemerschap en voor de oprichting 
van gezinsbedrijven, in de Europese Unie 
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn 
binnen het bedrijfsleven, waar zij 
gemiddeld 30% van het totale aantal 
ondernemers vormen,

Or. pt

Amendement 8
Ilda Figueiredo
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Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat een groeiend 
aantal vrouwelijke werknemers, 
tengevolge van de toename van atypische 
vormen van arbeid door steeds 
verdergaande flexibilisering, uitgesloten 
worden van sociale voorzieningen, omdat 
de arbeidspositie van de werkneemster 
bepaalt of zij recht heeft op die 
voorzieningen; overwegende dat de 
toenemende flexibilisering op deze manier 
ook de financiële houdbaarheid van de 
sociale voorzieningenstelsels in gevaar 
brengt,

Or. pt

Amendement 9
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat meer dan 60% van 
de afgestudeerden aan de universiteit 
vrouw is, maar niet genoeg vrouwen en 
meisjes een natuurwetenschappelijk 
beroep kiezen, hetgeen tot ernstige 
gendersegregatie naar sector leidt; 
overwegende dat de kloof tussen het 
aantal vrouwen en mannen dat in de 
IT-sector werkzaam is in de loop der tijd 
eerder groter dan kleiner is geworden,

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de genderkloof 
op de arbeidsmarkten van de EU blijft 
voortbestaan wat betreft het loon, de 
percentages deeltijd- en voltijdbanen en 
de arbeidsparticipatie, hetgeen onder 
andere het gevolg is van het ouderschap; 
overwegende dat de segregatie op de 
arbeidsmarkt wat betreft de 
arbeidsparticipatie een belangrijke 
belemmering is voor een goed 
functionerende EU-arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 11
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 
moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten;

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen doelmatige handhaving van de 
antidiscriminatiewetgeving moeten 
waarborgen, benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten;

Or. da

Amendement 12
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 
moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten;

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen; benadrukt het belang 
van toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten;

Or. pl

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 
moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten;

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan een volledige harmonisatie 
van de beleidsmaatregelen van de EU en
doelmatige handhaving van de 
antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 
moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht en een goede afstemming op de 
arbeidsmarkt- en vaardigheidsvereisten;

Or. en
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Amendement 14
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 
moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten;

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 
moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten; nodigt de lidstaten 
uit om uitgebreide steun te bieden aan de 
nationale Ministeries van Arbeid en 
Onderwijs ten einde programma's op het 
gebied van gendermainstreaming ten 
uitvoer te brengen;

Or. en

Amendement 15
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 

1. beklemtoont dat de lidstaten met het oog 
op een hogere arbeidsparticipatiegraad bij 
vrouwen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan doelmatige handhaving van 
de antidiscriminatiewetgeving en 
voorzieningen voor gezinnen, 
tewerkstelling van vrouwen in traditionele 
"mannenberoepen" via vrijwillige 
regelingen en haalbare doelstellingen 
moeten bevorderen, en voor 
toegankelijkheid en verantwoording 
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moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten; 

moeten zorgen; benadrukt het belang van 
toezicht op de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsvereisten; beklemtoont 
nogmaals de dringende noodzaak te 
zorgen voor adequate kinderopvang, zodat 
vrouwen de mogelijkheid hebben 
moederschap en loopbaan te combineren;

Or. de

Amendement 16
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het noodzakelijk is de 
arbeidsmarkt zo in te richten dat gezins-
en beroepsleven kunnen worden 
gecombineerd door middel van het 
creëren van structuren en instellingen 
voor kinderopvang, de verzorging van 
ouderen en andere hulpbehoevenden 
alsmede het op grotere schaal invoeren 
van flexibele werktijden en verschillende 
mogelijkheden voor telewerken;

Or. da

Amendement 17
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop, dat de problemen met het 
combineren van werk en gezinsleven ertoe 
leiden dat parttimewerk hoofdzakelijk 
door vrouwen gedaan wordt: drie op de 
vier mensen met een parttimebaan is een 
vrouw; is van mening dat door dit gegeven 
een deel van het potentieel van vrouwen 
onbenut blijft en dat de economische 
zelfstandigheid van vrouwen hierdoor op 
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de middellange en lange termijn in gevaar 
komt;

Or. pt

Amendement 18
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met 
structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na 
zwangerschaps- of moederschapsverlof 
weer een baan te vinden, 
(her)scholingsvoorzieningen beschikbaar 
zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort 
dienstverband; benadrukt voorts dat 
vrouwen in alle fasen van hun 
beroepscarrière actief aan levenslang leren 
moeten kunnen meedoen en dat technische 
studies voor meisjes aantrekkelijker 
moeten worden gemaakt om onderwijs en 
scholing af te stemmen op de vraag op de 
arbeidsmarkt;

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met 
structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na 
zwangerschaps- of moederschapsverlof 
weer een baan te vinden, 
(her)scholingsvoorzieningen beschikbaar 
zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort 
dienstverband; benadrukt voorts dat 
vrouwen in alle fasen van hun 
beroepscarrière actief aan levenslang leren 
moeten kunnen meedoen om onderwijs en 
scholing af te stemmen op de vraag op de 
arbeidsmarkt;

Or. it

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met 
structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na 
zwangerschaps- of moederschapsverlof 

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als vrouwen de mogelijkheid 
krijgen om de arbeidsmarkt te betreden, te 
herintreden en hogerop te komen, vooral 
die kwetsbare vrouwen die met structurele 
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weer een baan te vinden, 
(her)scholingsvoorzieningen beschikbaar 
zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort 
dienstverband; benadrukt voorts dat 
vrouwen in alle fasen van hun 
beroepscarrière actief aan levenslang leren 
moeten kunnen meedoen en dat technische 
studies voor meisjes aantrekkelijker 
moeten worden gemaakt om onderwijs en 
scholing af te stemmen op de vraag op de 
arbeidsmarkt;

werkloosheid geconfronteerd worden of 
die moeite hebben weer een baan te 
vinden, hetzij omdat zij hun baan hebben 
verloren door de recente financiële crisis, 
hetzij na zwangerschaps- of 
moederschapsverlof, of om andere 
redenen, en er voor hen
(her)scholingsvoorzieningen zijn om hun 
beroepskwalificaties te verbeteren, 
ongeacht het soort dienstverband; 
benadrukt voorts dat vrouwen in alle fasen 
van hun beroepscarrière actief aan 
levenslang leren moeten kunnen meedoen 
en gestimuleerd moeten worden en dat 
technische studies voor meisjes 
aantrekkelijker moeten worden gemaakt 
om onderwijs en scholing af te stemmen op 
de vraag op de arbeidsmarkt, in het 
bijzonder de behoefte aan hooggeschoolde 
werknemers;

Or. en

Amendement 20
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met 
structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na 
zwangerschaps- of moederschapsverlof 
weer een baan te vinden, 
(her)scholingsvoorzieningen beschikbaar 
zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort 
dienstverband; benadrukt voorts dat 
vrouwen in alle fasen van hun 
beroepscarrière actief aan levenslang leren 
moeten kunnen meedoen en dat technische 
studies voor meisjes aantrekkelijker 
moeten worden gemaakt om onderwijs en 
scholing af te stemmen op de vraag op de 

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met 
structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na 
zwangerschaps- of moederschapsverlof 
weer een baan te vinden, 
(her)scholingsvoorzieningen beschikbaar 
zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort 
dienstverband; benadrukt voorts dat 
vrouwen in alle fasen van hun 
beroepscarrière actief aan levenslang leren 
moeten kunnen meedoen en dat technische
studies en competentiestudies op het 
gebied van de ICT voor meisjes 
aantrekkelijker moeten worden gemaakt 
om onderwijs en scholing af te stemmen op 



AM\871284NL.doc 13/32 PE467.254v01-00

NL

arbeidsmarkt; de vraag op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 21
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met 
structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na 
zwangerschaps- of moederschapsverlof 
weer een baan te vinden, 
(her)scholingsvoorzieningen beschikbaar 
zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort 
dienstverband; benadrukt voorts dat 
vrouwen in alle fasen van hun 
beroepscarrière actief aan levenslang leren 
moeten kunnen meedoen en dat technische 
studies voor meisjes aantrekkelijker 
moeten worden gemaakt om onderwijs en 
scholing af te stemmen op de vraag op de 
arbeidsmarkt;

2. beklemtoont dat er alleen hoogopgeleide 
en geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt 
zullen komen als er voor vrouwen die met 
structurele werkloosheid geconfronteerd 
worden of die moeite hebben na 
zwangerschaps- of moederschapsverlof 
weer een baan te vinden, 
(her)scholingsvoorzieningen beschikbaar 
zijn om hun beroepskwalificaties te 
verbeteren, ongeacht het soort 
dienstverband; benadrukt het belang van 
beroepsvoorbereiding binnen hogere 
opleidingen, gericht op de behoeften van 
de arbeidsmarkt; benadrukt voorts dat 
vrouwen in alle fasen van hun 
beroepscarrière actief aan levenslang leren 
moeten kunnen meedoen en dat technische 
studies voor meisjes aantrekkelijker 
moeten worden gemaakt om onderwijs en 
scholing af te stemmen op de vraag op de 
arbeidsmarkt;

Or. lt

Amendement 22
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om de 
dienstverlening van de arbeidsbureaus te 
verbeteren en het arbeidsaanbod 
zichtbaarder te maken om de herintreding 
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van vrouwen na een periode van ouder- of 
moederschapsverlof te vergemakkelijken;

Or. it

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan het opnemen van ICT-
competenties, digitale geletterdheid en 
communicatievaardigheden in de 
beleidsmaatregelen inzake het 
beroepsonderwijs en een leven lang leren 
van de EU-lidstaten en vrouwen moeten 
worden gestimuleerd om hiervan te 
profiteren, aangezien vrouwen 
kwetsbaarder zijn op het gebied van ICT-
kennis en -vaardigheden;

Or. en

Amendement 24
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat effectieve systemen van 
studie- en beroepskeuzevoorlichting nodig 
zijn om te bevorderen dat jonge vrouwen 
kiezen voor een hogere, al dan niet 
wetenschappelijke technische opleiding en 
om ervoor te zorgen dat zij beter 
vertegenwoordigd zijn in sectoren die van 
strategisch belang zijn voor de toekomst, 
zoals de sectoren milieu en energie;

Or. it
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Amendement 25
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het noodzakelijk 
is om genderstereotypen in het onderwijs 
te bestrijden, hetgeen vaak tot een 
verkeerd gebruik van het menselijk 
kapitaal van vrouwen in Europa leidt en 
verzoekt de Commissie om de reikwijdte 
van de EU-wetgeving te vergroten en er 
gendergelijkheid in het onderwijs in op te 
nemen;

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat investeringen in de 
sociale infrastructuur een kans zijn om 
Europa te moderniseren en gelijkheid te 
bevorderen en als een strategie kunnen 
worden beschouwd die parallel loopt aan 
investeringen in groene technologieën ter 
modernisering van de fysieke 
infrastructuur; is van mening dat 
gendergelijkheid daarom een 
beleidsprioriteit en een essentieel 
instrument moet zijn;

Or. en

Amendement 27
Siiri Oviir

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat als de 
beroepskwalificaties- en vaardigheden 
van vrouwelijke werknemers in een 
veranderende economische ruimte 
behouden dienen te blijven en degenen 
die in het arbeidsproces willen terugkeren 
daarbij geholpen moeten worden, het van 
groot belang is dat ook werknemers die 
met moederschapsverlof zijn, deel kunnen 
nemen aan de opleidingsactiviteiten die 
hun werkgever organiseert;

Or. et

Amendement 28
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept de noodzaak van 
investeringen in onderwijs- en 
scholingsprogramma's om een soepele 
overgang voor de betrokken werknemers 
te verzekeren en om ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio te lijden heeft van een 
omvorming van de energieproductie; 
vraagt met klem om speciale aandacht om 
te verzekeren dat de omvorming naar 
hernieuwbare energie ook een 
ontwikkeling met zich meebrengt naar 
fatsoenlijk en hoogwaardig werk voor 
mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 29
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten in te voeren om de 
horizontale en verticale beroepssegregatie
bij vrouwen te doorbreken via effectieve 
maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen 
en uitwisseling van beproefde methoden en 
ijkpunten tussen de lidstaten;

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten in te voeren om de 
beroepssegregatie bij vrouwen te 
doorbreken gelet op de gebrekkige 
vertegenwoordiging van vrouwen op hoge 
posten en de naar geslacht 
gedifferentieerde arbeidsmarkt via 
effectieve maatregelen tegen rolpatronen, 
stereotypen, en uitwisseling van beproefde 
methoden en ijkpunten tussen de lidstaten 
alsmede via invoering van wetgevende 
maatregelen inclusief quota om de 
vertegenwoordiging van vrouwen op hoge 
posten uit te breiden;

Or. da

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten in te voeren om de 
horizontale en verticale beroepssegregatie 
bij vrouwen te doorbreken via effectieve 
maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen 
en uitwisseling van beproefde methoden en 
ijkpunten tussen de lidstaten;

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten in te voeren om de 
horizontale en verticale beroepssegregatie 
bij vrouwen te doorbreken via effectieve 
maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen,
en ook tegen belemmeringen om door het 
"glazen plafond" heen te breken en 
uitwisseling van beproefde methoden en 
ijkpunten tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 31
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten in te voeren om de 
horizontale en verticale beroepssegregatie 
bij vrouwen te doorbreken via effectieve 
maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen 
en uitwisseling van beproefde methoden en 
ijkpunten tussen de lidstaten;

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten zoals het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) in te voeren om de 
horizontale en verticale beroepssegregatie 
bij vrouwen te doorbreken via effectieve 
maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen, 
maatregelen om werk en privéleven te 
kunnen combineren en uitwisseling van 
beproefde methoden en ijkpunten tussen de 
lidstaten;

Or. it

Amendement 32
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten in te voeren om de 
horizontale en verticale beroepssegregatie 
bij vrouwen te doorbreken via effectieve 
maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen 
en uitwisseling van beproefde methoden en 
ijkpunten tussen de lidstaten;

3. verzoekt de lidstaten bij de structurele 
hervorming van hun arbeidsmarkt 
instrumenten in te voeren om de 
horizontale en verticale beroepssegregatie 
bij vrouwen te doorbreken via effectieve 
maatregelen tegen stereotiepe rolpatronen 
en uitwisseling van beproefde methoden en 
ijkpunten tussen de lidstaten, zo nodig met 
een verplicht quotum voor vrouwen, totdat 
het vanzelfsprekend geworden is;

Or. de

Amendement 33
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beveelt aan dat de Europese 
Commissie haar genderaanpak in de 
natuurwetenschappen en de ICT-
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opleidingen tijdens het volgende 
kaderprogramma vernieuwt;

Or. en

Amendement 34
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat er op de 
arbeidsmarkten van de EU nog steeds een 
genderkloof bestaat, waaronder 
verschillen in loon tussen mannen en 
vrouwen, verschillen in percentages 
mannen en vrouwen die in deeltijd of 
voltijds werken, verschillen tussen 
mannen en vrouwen wat betreft hun 
arbeidsparticipatie, een verschillend effect 
op de arbeidsparticipatie van het 
ouderschap, verschillen tussen mannen 
en vrouwen wat betreft hun pensioen; is 
van mening dat de genderrollen en de 
segregatie op de arbeidsmarkt een grote 
belemmering vormen voor een (goed ) 
functioneren van de EU-arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 35
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de lidstaten 
gepaste maatregelen moeten nemen om 
onzekere en atypische dienstverbanden, 
waar met name vrouwen mee te maken 
hebben, in toenemende mate uit te 
bannen; is van mening dat een van de 
instrumenten daartoe zou kunnen zijn dat 
er een systeem wordt ingevoerd 



PE467.254v01-00 20/32 AM\871284NL.doc

NL

waarbinnen werkgevers progressief meer 
sociale lasten gaan afdragen, op basis van 
het principe dat voor lagere categorieën 
banen (kortlopend contract, weinig 
perspectief en grotere risico's) hogere 
sociale lasten moeten worden afgedragen; 
is van mening dat progressief stijgende 
sociale lasten werkgevers ertoe kunnen 
aanzetten om bijvoorbeeld contracten 
voor onbepaalde tijd aan te bieden, in 
plaats van een tijdelijk contract te 
verlengen, en hen op die manier kunnen 
stimuleren de arbeidscontracten voor 
werknemers en werkneemsters te 
verbeteren;

Or. pt

Amendement 36
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dit dient in alle transparantie te 
gebeuren, en wel zo dat alle bedrijven de 
overzichten van de lonen openbaar 
moeten maken;

Or. de

Amendement 37
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
inzet op de arbeidsparticipatie onder 
vrouwen en deze stimuleert door 
bevordering van diversiteitsmanagement, 
een aanmoedigingsbeleid voor werkende 
vrouwen en bevordering van nieuwe 
arbeidsplaatsen die met het gezinsleven te 

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
inzet op de arbeidsparticipatie onder 
vrouwen, ook door bevordering van 
nieuwe arbeidsplaatsen die met het 
gezinsleven te combineren zijn, zoals 
flexibele werkvormen;
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combineren zijn, zoals flexibele 
werkvormen;

Or. pl

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
inzet op de arbeidsparticipatie onder 
vrouwen en deze stimuleert door 
bevordering van diversiteitsmanagement, 
een aanmoedigingsbeleid voor werkende 
vrouwen en bevordering van nieuwe 
arbeidsplaatsen die met het gezinsleven te 
combineren zijn, zoals flexibele
werkvormen;

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
inzet op maatregelen om werk en 
gezinsleven beter op elkaar af te stemmen 
en op de arbeidsparticipatie onder vrouwen 
en deze stimuleert door bevordering van 
diversiteitsmanagement, een 
aanmoedigingsbeleid voor werkende 
vrouwen en bevordering van nieuwe 
arbeidsplaatsen met flexibelere
arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 39
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
inzet op de arbeidsparticipatie onder 
vrouwen en deze stimuleert door 
bevordering van diversiteitsmanagement, 
een aanmoedigingsbeleid voor werkende 
vrouwen en bevordering van nieuwe 
arbeidsplaatsen die met het gezinsleven te 
combineren zijn, zoals flexibele 
werkvormen;

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
inzet op de arbeidsparticipatie onder 
vrouwen en deze stimuleert door 
bevordering van diversiteitsmanagement, 
een aanmoedigingsbeleid voor werkende 
vrouwen en bevordering van nieuwe 
arbeidsplaatsen die met het gezinsleven te 
combineren zijn, met flexibele 
werkvormen zoals werken in deeltijd en 
telewerken;

Or. it
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Amendement 40
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
inzet op de arbeidsparticipatie onder 
vrouwen en deze stimuleert door 
bevordering van diversiteitsmanagement, 
een aanmoedigingsbeleid voor werkende 
vrouwen en bevordering van nieuwe 
arbeidsplaatsen die met het gezinsleven te 
combineren zijn, zoals flexibele 
werkvormen;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat zij inzet op de 
arbeidsparticipatie onder vrouwen en deze 
stimuleert door bevordering van
diversiteitsmanagement, een 
aanmoedigingsbeleid voor werkende 
vrouwen en bevordering van nieuwe 
arbeidsplaatsen die met het gezinsleven te 
combineren zijn, zoals flexibele 
werkvormen;

Or. da

Amendement 41
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. moedigt de Commissie aan om 
gendermainstreaming in de industrie te 
bevorderen om gelijke participatie van 
mannen en vrouwen mogelijk te maken 
met specifieke aandacht voor de sectoren 
die van oudsher door mannen worden 
gedomineerd;

Or. en

Amendement 42
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om de 
steunregelingen te herzien en de sociale 
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partners om de contractuele regelingen 
aan te passen door de rechten en 
garanties uit te breiden tot 
ongebruikelijke en atypische 
overeenkomsten;

Or. it

Amendement 43
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het creëren van 
nieuwe banen gepaard moet gaan met het 
creëren van nieuwe manieren om werk te 
organiseren, die werkneemsters met 
kinderen de mogelijkheid bieden van 
alternatieve werktijden, kortere werktijden 
of telewerk;

Or. pt

Amendement 44
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt om de ontwikkeling van 
een zorgeconomie om aan echte behoeften 
tegemoet te komen en om te garanderen 
dat hoogwaardige zorgdiensten voor 
iedereen toegankelijk worden en er goede 
arbeidsomstandigheden en een goede 
beloning zullen zijn om te voorkomen dat 
mensen hun toevlucht nemen tot 
zwartwerk;

Or. en

Amendement 45
Ilda Figueiredo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stimuleert dat onbetaald werk eerlijk 
tussen vrouwen en mannen wordt 
verdeeld door ervoor te zorgen dat er 
maatregelen worden getroffen op het 
gebied van betaald ouderschapsverlof en 
de ontwikkeling van betaald zorgverlof; 
verzoekt de Commissie om het bestaande 
rechtskader inzake de balans tussen werk 
en privéleven aan te vullen, waaronder 
bepalingen over ouderschapsverlof en 
zorgverlof voor andere afhankelijke 
personen dan de kinderen; verzoekt de 
Raad om het ontwerpwetgevingsvoorstel 
inzake zwangere werknemers (de 
moederschapsrichtlijn) goed te keuren;

Or. en

Amendement 46
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. juicht de aankondiging van de 
Commissie toe dat zij het pensioenstelsel 
wil herzien voor degenen met een 
pensioenbreuk die het gevolg is van 
tijdelijke werkloosheid, ziekte of 
zorgplichten, die vooral vrouwen 
betreffen, roept in deze context de 
Commissie op om met nieuwe 
wetgevingsvoorstellen te komen die het 
ouderschapsverlof, adoptieverlof en 
zorgverlof voor afhankelijke personen 
dekken;

Or. en

Amendement 47
Ilda Figueiredo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat uit recent onderzoek 
blijkt dat grotere flexibiliteit meestal leidt 
tot een slechtere arbeidspositie van 
werknemers, met name van vrouwen, die 
vaker een contract voor bepaalde tijd 
hebben in plaats van een contract voor 
onbepaalde tijd, vaker parttime werken en 
niet fulltime, en die vaker onvrijwillig 
zelfstandig ondernemer worden; 
overwegende dat uit nieuwe analyses van 
gegevens van de OESO blijkt dat banen 
die flexibeler zijn, ook onzekerder banen 
zijn, en dat de flexibiliteit van werk de 
belangrijkste negatieve factor is voor de 
"inzetbaarheid" (het verbeteren van de 
vaardigheden en kwalificaties van 
werknemers);

Or. pt

Amendement 48
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. neemt met zorg kennis van de 
huidige impasse binnen de Raad inzake 
het voorstel tot herziening van Richtlijn 
92/85/EEG, dat door het Europees 
Parlement is goedgekeurd; wijst erop dat 
de herziening van deze richtlijn erop 
gericht is een betere afstemming, voor 
mannen en vrouwen, te bereiken tussen 
beroep en gezinsleven, en dat dit kan 
bijdragen aan een betere inzetbaarheid 
van vrouwen;

Or. pt
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Amendement 49
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de lidstaten om de 
doelstellingen van Barcelona op het 
gebied van de kinderopvang waar te 
maken om de arbeidsmarktparticipatie en 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen te verbeteren; verzoekt de 
lidstaten om de obstakels te overwinnen 
die vrouwen ervan weerhouden om het 
aantal uren te werken dat zij willen, of dat 
nu in deeltijd of voltijds is; benadrukt de 
behoefte aan een fatsoenlijk loon en 
volledige toegang tot de sociale zekerheid 
of men nu voltijds of in deeltijd werkt;

Or. en

Amendement 50
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat mogelijkheden voor 
verhoging van de arbeidsparticipatie bij
vrouwen niet alleen te vinden zijn in de 
hulpverlening en de zorg maar ook in de 
zakelijke dienstverlening, zoals het 
verzekeringswezen en de consultancy, en
in de milieusector en bij de duurzame 
banen;

5. verzoekt de lidstaten krachtiger 
maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat de arbeidsmarkten worden opgedeeld 
naar geslacht en ter bestrijding van het 
verschijnsel dat vrouwen vaak werkzaam 
zijn in slechter betaalde beroepen, door 
jongens en meisjes reeds op school 
belangstelling bij te brengen voor het 
geheel van beroepsactiviteiten en de 
opleidingsmogelijkheden voor vrouwen te 
verbreden opdat zij in staat zijn zich 
tijdens hun loopbaan aan te passen aan 
veranderingen op de arbeidsmarkt;

Or. da
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Amendement 51
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat mogelijkheden voor 
verhoging van de arbeidsparticipatie bij 
vrouwen niet alleen te vinden zijn in de 
hulpverlening en de zorg maar ook in de 
zakelijke dienstverlening, zoals het 
verzekeringswezen en de consultancy, en 
in de milieusector en bij de duurzame 
banen;

5. wijst erop dat mogelijkheden voor 
verhoging van de arbeidsparticipatie bij 
vrouwen niet alleen te vinden zijn in de 
hulpverlening en de zorg maar ook in de 
zakelijke dienstverlening, zoals het 
verzekeringswezen en de consultancy, en 
in de milieusector en bij de duurzame 
banen en daarom moet het 
ondernemerschap onder vrouwen worden 
gesteund en moeten de lidstaten de PPP's 
(publiek-privatepartnerschappen) en 
(financiële) prikkels voor werkgevers om 
meer vrouwen in dienst te nemen 
stimuleren;

Or. en

Amendement 52
Siiri Oviir

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat mogelijkheden voor 
verhoging van de arbeidsparticipatie bij 
vrouwen niet alleen te vinden zijn in de 
hulpverlening en de zorg maar ook in de 
zakelijke dienstverlening, zoals het 
verzekeringswezen en de consultancy, en 
in de milieusector en bij de duurzame 
banen;

5. wijst erop dat mogelijkheden voor 
verhoging van de arbeidsparticipatie bij 
vrouwen niet alleen te vinden zijn in de 
hulpverlening en de zorg maar ook in de 
binnenlandse defensiesector, de logistieke 
sector (inclusief transport), de zakelijke 
dienstverlening, zoals het 
verzekeringswezen en de consultancy, en 
in de milieusector en bij de duurzame 
banen;

Or. et

Amendement 53
Edite Estrela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spoort de Europese Commissie en 
de lidstaten ertoe aan, programma's te 
ondersteunen en te ontwikkelen die 
specifiek gericht zijn op het aantrekken 
van vrouwen in technische beroepen, door 
middel van subsidies voor jonge 
universiteitsstudenten, en daarbij het 
goede voorbeeld te volgen van bepaalde 
lidstaten, zoals het "Excellence"-
programma in Oostenrijk, in het kader 
waarvan men erin geslaagd is het aantal 
vrouwelijke universitaire docenten op het 
gebied van W&T te verdubbelen en 
hoogwaardige onderzoekscentra onder 
leiding van vrouwen mogelijk te maken;

Or. pt

Amendement 54
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt om de ontwikkeling van 
een zorgeconomie om aan echte behoeften 
tegemoet te komen en om te garanderen 
dat hoogwaardige zorgdiensten voor 
iedereen toegankelijk worden en er goede 
arbeidsomstandigheden en een goede 
beloning zullen zijn om te voorkomen dat 
mensen hun toevlucht nemen tot 
zwartwerk;

Or. en

Amendement 55
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van het 
verwerven van essentiële vaardigheden en 
kwalificaties door middel van een leven 
lang leren; is van mening dat er een 
allesomvattende benadering nodig is in 
verband met een leven lang leren en 
vooral een nieuwe kijk op 
volwassenenonderwijs en -training, 
gebaseerd op principes als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en partnerschap, 
effectieve financiële mechanismen, 
flexibele manieren van werken en 
doelgericht onderwijs en nascholing van 
hoge kwaliteit;

Or. lt

Amendement 56
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat "groene banen" in 
potentie een zeer belangrijk groeisegment 
van de toekomstige Europese 
arbeidsmarkt kunnen worden, dat op dit 
moment meer dan twintig miljoen banen 
in de Europese Unie als "groen" kunnen 
worden beschouwd en dat recent is 
gebleken dat alleen al in de sector van de 
hernieuwbare energie het aantal banen in 
2020 tot 2,8 miljoen kan zijn verdubbeld; 
verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten om te verzekeren dat vrouwen 
hier in gelijke mate van profiteren;

Or. en

Amendement 57
Edite Estrela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. spoort de lidstaten aan het 
zelfstandig ondernemerschap te 
stimuleren door het wegnemen van 
administratieve belemmeringen bij de 
oprichting van nieuwe ondernemingen en 
door het stimuleren van speciale 
kredietprogramma's voor vrouwen, met 
name door de verhoging van de kredieten 
voor vrouwelijke ondernemers bij 
commerciële banken en door het 
ondersteunen van de oprichting van 
kredietmaatschappijen die zich specifiek 
op vrouwen richten;

Or. pt

Amendement 58
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het bedrijfsleven aan te sporen alles in het 
werk te stellen om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten teneinde de 
arbeidsparticipatie bij vrouwen te 
verhogen.

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het bedrijfsleven en de publieke sector aan 
te sporen alle noodzakelijke maatregelen
te treffen om de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen te dichten ten einde de 
arbeidsparticipatie bij vrouwen te 
verhogen, onderstreept in dit verband het 
belang van transparantie in de vorm van 
betere statistieken en een bruikbare 
definitie van gelijkwaardig werk;

Or. da

Amendement 59
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het bedrijfsleven aan te sporen alles in het 
werk te stellen om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten teneinde de 
arbeidsparticipatie bij vrouwen te 
verhogen.

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het bedrijfsleven aan te sporen alles in het 
werk te stellen om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten en een 
einde te maken aan de grote verschillen 
op het gebied van toegang tot de 
arbeidsmarkt, beloning, carrièreverloop, 
arbeidsparticipatie en governance ten
einde de arbeidsparticipatie bij vrouwen te 
verhogen.

Or. it

Amendement 60
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het bedrijfsleven aan te sporen alles in het 
werk te stellen om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten teneinde de 
arbeidsparticipatie bij vrouwen te 
verhogen.

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
het bedrijfsleven aan te sporen alles in het 
werk te stellen om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten en ook 
andere belemmeringen uit de weg te 
ruimen, ten einde de arbeidsparticipatie bij 
vrouwen te verhogen.

Or. en

Amendement 61
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat "groene banen" in 
de toekomst een cruciaal groeisegment 
van de arbeidsmarkten van de EU kunnen 
worden, verzoekt de Raad, de Commissie 
en de lidstaten te waarborgen dat vrouwen 
evenveel van deze banen profiteren als 
mannen en wijst op het belang dat 
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vrouwen over de juiste kwalificaties 
beschikken om deze functies te vervullen.

Or. da


