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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Deel I – paragraaf A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstelling van de verhoging 
van de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot 75% te kunnen bereiken, 
en overwegende dat de verwezenlijking 
van deze doelstelling tot het vrijkomen van 
een aanzienlijke hoeveelheid niet-
aangeboord talent zou leiden, vooral op het 
vlak van wetenschap en technologie, en 
zou bijdragen tot economische efficiëntie 
en een grotere productiviteit;

A. overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om een groter aantal vrouwen 
ertoe te bewegen de arbeidsmarkt te 
betreden, en overwegende dat de 
verwezenlijking van deze doelstelling tot 
het vrijkomen van een aanzienlijke 
hoeveelheid niet-aangeboord talent zou 
leiden, vooral op het vlak van wetenschap 
en technologie, en zou bijdragen tot 
economische efficiëntie en een grotere 
productiviteit;

Or. en

Amendement 2
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstelling van de verhoging 
van de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot 75% te kunnen bereiken, 
en overwegende dat de verwezenlijking 
van deze doelstelling tot het vrijkomen van 
een aanzienlijke hoeveelheid niet-
aangeboord talent zou leiden, vooral op het 
vlak van wetenschap en technologie, en 
zou bijdragen tot economische efficiëntie 
en een grotere productiviteit;

A. overwegende dat in tijden van 
economische crisis de versterking van de 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
en economische onafhankelijkheid niet 
alleen een morele verplichting vormen, 
maar tevens een economische noodzaak,
en overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen centrale doelstelling van de 
verhoging van de participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tot 75% te kunnen 
bereiken, en overwegende dat de 
verwezenlijking van deze doelstelling tot 
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het vrijkomen van een aanzienlijke 
hoeveelheid niet-aangeboord talent zou 
leiden, vooral op het vlak van wetenschap 
en technologie, en zou bijdragen tot 
economische efficiëntie en een grotere 
productiviteit;

Or. en

Amendement 3
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstelling van de verhoging 
van de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot 75% te kunnen bereiken, 
en overwegende dat de verwezenlijking 
van deze doelstelling tot het vrijkomen van 
een aanzienlijke hoeveelheid niet-
aangeboord talent zou leiden, vooral op het 
vlak van wetenschap en technologie, en 
zou bijdragen tot economische efficiëntie 
en een grotere productiviteit;

A. overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om de hinderpalen voor een 
gelijke arbeidsparticipatie van vrouwen en 
mannen weg te werken, teneinde de in de 
EU 2020-strategie opgenomen doelstelling 
van de verhoging van de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt tot 75% te 
kunnen bereiken, en overwegende dat de 
verwezenlijking van deze doelstelling tot 
het vrijkomen van een aanzienlijke 
hoeveelheid niet-aangeboord talent zou 
leiden, vooral op het vlak van wetenschap 
en technologie, en zou bijdragen tot 
economische efficiëntie en een grotere 
productiviteit;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er meer inspanningen A. overwegende dat er meer inspanningen 
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nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstelling van de verhoging 
van de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot 75% te kunnen bereiken, 
en overwegende dat de verwezenlijking 
van deze doelstelling tot het vrijkomen van 
een aanzienlijke hoeveelheid niet-
aangeboord talent zou leiden, vooral op het 
vlak van wetenschap en technologie, en
zou bijdragen tot economische efficiëntie 
en een grotere productiviteit;

nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstellingen van de 
verhoging van de participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tot 75% te kunnen 
bereiken, en overwegende dat de 
verwezenlijking van deze doelstelling tot 
het vrijkomen van een aanzienlijke 
hoeveelheid niet-aangeboord talent zou 
leiden, vooral op het vlak van wetenschap 
en technologie, zou bijdragen tot 
economische efficiëntie en een grotere 
productiviteit en tenminste 20 miljoen 
mensen een uitweg zou bieden uit 
armoede en sociale uitsluiting of het 
risico daarop, met aandacht voor de 
specifieke situatie van vrouwen en 
mannen;

Or. en

Amendement 5
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstelling van de verhoging 
van de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt tot 75% te kunnen bereiken, 
en overwegende dat de verwezenlijking 
van deze doelstelling tot het vrijkomen van 
een aanzienlijke hoeveelheid niet-
aangeboord talent zou leiden, vooral op het 
vlak van wetenschap en technologie, en 
zou bijdragen tot economische efficiëntie 
en een grotere productiviteit;

overwegende dat er meer inspanningen 
nodig zijn om de in de EU 2020-strategie 
opgenomen doelstelling van de verhoging 
van de inzetbaarheid van zowel mannen 
als vrouwen (in de leeftijd van 20 tot 64)
tot 75% te kunnen bereiken, en 
overwegende dat de verwezenlijking van 
deze doelstelling: a)tot het vrijkomen van 
een aanzienlijke hoeveelheid niet-
aangeboord talent zou leiden, vooral op het 
vlak van wetenschap en technologie, b) 
sociale uitsluiting van vrouwen zou 
voorkomen, en c) zou bijdragen tot 
economische efficiëntie, grotere 
productiviteit en, bij vermindering van de 
gendergerelateerde loonkloof, tot een 
verbreding van de belastinggrondslag;
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Or. en

Amendement 6
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de toekomstige 
concurrentiekracht en welvaart van 
Europa sterk afhankelijk is van het 
vermogen van Europa om zijn 
arbeidspotentieel volledig te benutten en 
onder meer ook de participatie van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt te verhogen 
en de toegang tot hooggeschoolde banen 
te verbeteren; overwegende dat een van de 
Europa 2020-prioriteiten is om meer 
vrouwen aan het werk te krijgen om een 
arbeidsparticipatie voor vrouwen van 75% 
te realiseren tegen 2020; overwegende dat 
naar verhouding meer vrouwen dan 
mannen een parttimebaan of een tijdelijk 
contract hebben en daardoor 
gemakkelijker kunnen worden ontslagen 
in tijden van crisis, en dat er een risico is 
dat de huidige recessie vooruitgangen zal 
vertragen, of zelfs vooruitgang richting 
gendergelijkheid zal omkeren;

Or. en

Amendement 7
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de toegang tot 
kapitaal ernstig beperkt wordt door de 
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bankencrisis, een probleem dat 
vrouwelijke ondernemers waarschijnlijk 
in onevenredige mate zal treffen, 
aangezien steeds meer vrouwen zich als 
zelfstandige vestigen om werk en gezin 
beter te kunnen combineren;

Or. en

Amendement 8
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten er opnieuw toe op om 
de problematiek van gendergelijkheid in 
het Europees semester op te nemen door bij 
de uitvoering van de in het kader van de 
jaarlijkse groeianalyse verstrekte 
beleidsrichtsnoeren rekening te houden met 
de behoeften en de situatie van vrouwen;
prijst de lidstaten die de genderdimensie 
een volwaardige plaats hebben gegeven in 
hun nationale hervormingsprogramma's, 
maar betreurt dat heel wat lidstaten dit 
onderwerp helemaal niet vermelden;

1. roept de lidstaten er opnieuw toe op om 
de problematiek van gendergelijkheid in 
het Europees semester op te nemen en 
binnen het arbeidsmarktbeleid sterker de 
klemtoon te leggen op opleiding door bij 
de uitvoering van de in het kader van de 
jaarlijkse groeianalyse verstrekte 
beleidsrichtsnoeren rekening te houden met 
de behoeften en de situatie van vrouwen;
prijst de lidstaten die de genderdimensie 
een volwaardige plaats hebben gegeven in 
hun nationale hervormingsprogramma's, 
maar betreurt dat heel wat lidstaten dit 
onderwerp helemaal niet vermelden;

Or. en

Amendement 9
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten er opnieuw toe op om 
de problematiek van gendergelijkheid in 

1. roept de lidstaten er opnieuw toe op om 
de problematiek van gendergelijkheid in 
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het Europees semester op te nemen door bij 
de uitvoering van de in het kader van de 
jaarlijkse groeianalyse verstrekte
beleidsrichtsnoeren rekening te houden met 
de behoeften en de situatie van vrouwen;
prijst de lidstaten die de genderdimensie 
een volwaardige plaats hebben gegeven in 
hun nationale hervormingsprogramma's, 
maar betreurt dat heel wat lidstaten dit 
onderwerp helemaal niet vermelden;

het Europees semester op te nemen door bij 
de uitvoering van de in het kader van de 
jaarlijkse groeianalyse verstrekte 
beleidsrichtsnoeren rekening te houden met 
de behoeften en de situatie van vrouwen;
prijst de lidstaten die de genderdimensie 
een volwaardige plaats hebben gegeven in 
hun nationale hervormingsprogramma's, 
maar betreurt dat heel wat lidstaten dit 
onderwerp helemaal niet vermelden;
verzoekt de Commissie om de lidstaten 
een voorstel te doen voor een uniform 
formaat en criteria voor de integratie van 
een gendergelijkheidsperspectief in de 
nationale hervormingsprogramma´s;

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om de 
gevolgen van de nationale 
hervormingsprogramma´s en de nationale 
stabiliteits- en convergentieprogramma´s 
voor de gendergelijkheid, de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt en de 
armoede onder vrouwen stelselmatig te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten om in hun 
nationale hervormingsprogramma´s 
specifieke kwantitatieve streefdoelen vast 
te stellen in overeenstemming met de 
werkgelegenheidsstatistieken voor 
vrouwen, maar ook om specifieke 
maatregelen te treffen voor kwetsbare 
groepen van vrouwen (zoals jonge 
vrouwen, vrouwelijke migranten, 
gehandicapte vrouwen en alleenstaande 
moeders); 

Or. en

Amendement 12
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis.verzoekt de lidstaten om 
genderbudgettering te introduceren 
teneinde niet alleen specifiek op vrouwen 
gerichte programma´s te kunnen 
analyseren maar tevens alle 
overheidsprogramma´s en 
-beleidsvormen, de gevolgen ervan voor 
de middelentoewijzing en de bijdrage 
ervan aan de gelijkheid van vrouwen en 
mannen te kunnen onderzoeken;

Or. en

Amendement 13
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is te 
zorgen voor een ononderbroken 
financiering van de programma´s tot 
bevordering van gendergelijkheid en 
bestrijding van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen, kinderen en jongeren, 
teneinde de diepgewortelde stereotypen in 
onze samenleving aan te kunnen pakken; 

Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie om de 
gevolgen van de economische 
aanpassingsprogramma´s van de lidstaten 
waarvoor financiële steun is gegeven, 
voor de gendergelijkheid, de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt en de 
armoede onder vrouwen stelselmatig te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 15
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat de Commissie in het kader 
van het toezicht op de vorderingen in 
verband met de EU 2020-doelstellingen 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het gendereffect van de economische 
en financiële crisis te beoordelen via 
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ook gebruik maakt van gendergevoelige 
indicatoren en de EU 2020-doelstellingen 
en indicatoren zoveel mogelijk opsplitst 
volgens gender;

gendereffectbeoordelingen en 
daaropvolgende 
genderbudgetteringsmaatregelen; vraagt 
dat de Commissie in het kader van het 
toezicht op de vorderingen in verband met 
de EU 2020-doelstellingen gebruik maakt 
van gendergevoelige indicatoren en de 
EU 2020-doelstellingen en indicatoren 
zoveel mogelijk opsplitst volgens gender;

Or. en

Amendement 16
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat de Commissie in het kader 
van het toezicht op de vorderingen in 
verband met de EU 2020-doelstellingen 
ook gebruik maakt van gendergevoelige 
indicatoren en de EU 2020-doelstellingen 
en indicatoren zoveel mogelijk opsplitst 
volgens gender;

2. vraagt dat de Commissie in het kader 
van het toezicht op de vorderingen in 
verband met de EU 2020-doelstellingen 
ook gebruik maakt van gendergevoelige 
indicatoren en de EU 2020-doelstellingen 
en indicatoren zoveel mogelijk opsplitst 
volgens gender; verzoekt de Commissie 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
de studie van de beleidsondersteunende 
afdeling van het Parlement: "Gegevens 
voor de evaluatie van het proces van het 
Europese semester vanuit een 
gendergelijkheidsperspectief";

Or. en

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt dat de Commissie in het kader 
van het toezicht op de vorderingen in 
verband met de EU 2020-doelstellingen
ook gebruik maakt van gendergevoelige 
indicatoren en de EU 2020-doelstellingen 
en indicatoren zoveel mogelijk opsplitst 
volgens gender;

2. vraagt dat de Commissie ook gebruik 
maakt van gendergevoelige indicatoren, 
toezicht op de vorderingen in verband met 
de EU 2020-doelstellingen mogelijk 
maakt, de EU 2020-doelstellingen en 
indicatoren zoveel mogelijk opsplitst
volgens gender, en de gevolgen van 
bezuinigingsmaatregelen voor 
gendergelijkheid en armoede en 
inzetbaarheid van vrouwen beoordeelt; 

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om op 
actieve wijze raadpleging van de 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld op het gebied van 
gendergelijkheid te bevorderen alvorens 
de jaarlijkse groeianalyse op te stellen en 
landenspecifieke aanbevelingen aan de 
lidstaten te doen; 

Or. en

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. brengt in herinnering dat de loonkloof 3. brengt in herinnering dat de loonkloof 
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tussen mannen en vrouwen in de EU nog 
altijd een probleem vormt en dat deze kloof 
ook een negatieve impact heeft op de 
grootte van het pensioen dat vrouwen na 
hun loopbaan ontvangen; vraagt daarom 
dat de lidstaten in hun nationale 
hervormingsprogramma's kwalitatieve 
streefdoelen vastleggen met betrekking tot 
het dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen;

tussen mannen en vrouwen in de EU nog 
altijd een probleem vormt en dat deze kloof 
ook een negatieve impact heeft op de 
grootte van het pensioen dat vrouwen na 
hun loopbaan ontvangen;

Or. en

Amendement 20
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. brengt in herinnering dat de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen in de EU nog 
altijd een probleem vormt en dat deze kloof 
ook een negatieve impact heeft op de 
grootte van het pensioen dat vrouwen na 
hun loopbaan ontvangen; vraagt daarom 
dat de lidstaten in hun nationale 
hervormingsprogramma's kwalitatieve 
streefdoelen vastleggen met betrekking tot 
het dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen;

3. brengt in herinnering dat de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen in de EU nog 
altijd een probleem vormt en dat deze kloof 
ook een negatieve impact heeft op de 
grootte van het pensioen dat vrouwen na 
hun loopbaan ontvangen en eventueel 
ertoe leidt dat vrouwen onder de 
armoedegrens terecht komen; vraagt 
daarom dat de lidstaten in hun nationale 
hervormingsprogramma's kwalitatieve 
streefdoelen vastleggen met betrekking tot 
het dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement

3. brengt in herinnering dat de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen in de EU nog 
altijd een probleem vormt en dat deze kloof 
ook een negatieve impact heeft op de 
grootte van het pensioen dat vrouwen na 
hun loopbaan ontvangen; vraagt daarom 
dat de lidstaten in hun nationale 
hervormingsprogramma's kwalitatieve 
streefdoelen vastleggen met betrekking tot 
het dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen;

3. brengt in herinnering dat de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen in de EU nog 
altijd een probleem vormt en dat deze kloof 
ook een negatieve impact heeft op de 
grootte van het pensioen dat vrouwen na 
hun loopbaan ontvangen; vraagt daarom 
dat de lidstaten in hun nationale 
hervormingsprogramma's kwalitatieve 
streefdoelen vastleggen met betrekking tot 
het dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen en aldus paal en perk 
stellen aan zowel de oneerlijke 
behandeling van vrouwelijke 
gepensioneerden als de 
armoedegevoeligheid van oudere 
vrouwen;

Or. en

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat 
begrotingsconsolidatie zonder rekening te 
houden met gendergelijkheid dreigt te 
leiden tot een grotere gendersegregatie op 
de arbeidsmarkt, meer onzekere 
arbeidsverhoudingen voor vrouwen, een 
grotere loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, meer feminisering van armoede 
en meer moeilijkheden om zorgtaken te 
combineren met werken;

Or. en
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Amendement 23
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de meeste deeltijdwerkers 
vrouwen zijn en dat vrouwen die niet 
bewust voor een deeltijdbaan hebben 
gekozen, hun economische 
onafhankelijkheid hierdoor beperkt zien, 
wat ernstige nadelige gevolgen heeft voor 
vrouwen in kwetsbare situaties zoals 
alleenstaande moeders; vraagt de 
Commissie en de lidstaten daarom zowel 
de kwantiteit als de kwaliteit van de 
tewerkstelling van vrouwen in het oog te 
houden, dat wil zeggen het aantal werkuren 
per week, het soort arbeidscontract en 
bijgevolg het vermogen van vrouwen om 
hun financiële onafhankelijkheid veilig te 
stellen; vraagt de lidstaten een sterke 
genderdimensie toe te voegen aan alle 
maatregelen en initiatieven ter bevordering 
van zakendoen en zelfstandig 
ondernemerschap;

4. wijst erop dat de meeste deeltijdwerkers 
vrouwen zijn en dat vrouwen die niet 
bewust voor een deeltijdbaan hebben 
gekozen, hun economische 
onafhankelijkheid hierdoor beperkt zien, 
wat ernstige nadelige gevolgen heeft voor 
vrouwen in kwetsbare situaties zoals 
alleenstaande moeders; vraagt de 
Commissie en de lidstaten daarom zowel 
de kwantiteit als de kwaliteit van de 
tewerkstelling van vrouwen in het oog te 
houden, dat wil zeggen het aantal werkuren 
per week, het soort arbeidscontract en 
bijgevolg het vermogen van vrouwen om 
hun financiële onafhankelijkheid veilig te 
stellen; vraagt de lidstaten om 
gezinsvriendelijke maatregelen te nemen, 
zoals bijvoorbeeld flexibele werktijden en 
telewerken, en om betaalbare kinderzorg 
en toegankelijke naschoolse faciliteiten 
verder uit te breiden; vraagt de lidstaten
een sterke genderdimensie toe te voegen 
aan alle maatregelen en initiatieven ter 
bevordering van zakendoen en zelfstandig 
ondernemerschap;

Or. en

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de meeste deeltijdwerkers 
vrouwen zijn en dat vrouwen die niet 

4. benadrukt het feit dat inkomen en 
hoogwaardig betaald werk van vrouwen 
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bewust voor een deeltijdbaan hebben 
gekozen, hun economische 
onafhankelijkheid hierdoor beperkt zien, 
wat ernstige nadelige gevolgen heeft voor 
vrouwen in kwetsbare situaties zoals 
alleenstaande moeders; vraagt de 
Commissie en de lidstaten daarom zowel 
de kwantiteit als de kwaliteit van de 
tewerkstelling van vrouwen in het oog te 
houden, dat wil zeggen het aantal werkuren 
per week, het soort arbeidscontract en 
bijgevolg het vermogen van vrouwen om 
hun financiële onafhankelijkheid veilig te 
stellen; vraagt de lidstaten een sterke 
genderdimensie toe te voegen aan alle 
maatregelen en initiatieven ter bevordering 
van zakendoen en zelfstandig 
ondernemerschap;

het sleutelelement blijft van hun 
economische autonomie en van meer 
gelijkheid van mannen en vrouwen in de 
maatschappij als geheel; wijst erop dat de 
meeste deeltijdwerkers vrouwen zijn en dat 
vrouwen die niet bewust voor een 
deeltijdbaan hebben gekozen, hun 
economische onafhankelijkheid hierdoor 
beperkt zien, wat ernstige nadelige 
gevolgen heeft voor vrouwen in kwetsbare 
situaties zoals alleenstaande moeders;
vraagt de Commissie en de lidstaten 
daarom zowel de kwantiteit als de kwaliteit 
van de tewerkstelling van vrouwen in het 
oog te houden, dat wil zeggen het aantal 
werkuren per week, het soort 
arbeidscontract en bijgevolg het vermogen 
van vrouwen om hun financiële 
onafhankelijkheid veilig te stellen; vraagt 
de lidstaten een sterke genderdimensie toe 
te voegen aan alle maatregelen en 
initiatieven ter bevordering van zakendoen 
en zelfstandig ondernemerschap;

Or. en

Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de meeste deeltijdwerkers 
vrouwen zijn en dat vrouwen die niet 
bewust voor een deeltijdbaan hebben 
gekozen, hun economische 
onafhankelijkheid hierdoor beperkt zien, 
wat ernstige nadelige gevolgen heeft voor 
vrouwen in kwetsbare situaties zoals 
alleenstaande moeders; vraagt de 
Commissie en de lidstaten daarom zowel 
de kwantiteit als de kwaliteit van de 
tewerkstelling van vrouwen in het oog te 
houden, dat wil zeggen het aantal werkuren 

4. wijst erop dat de meeste deeltijdwerkers 
vrouwen zijn en dat vrouwen die niet 
bewust voor een deeltijdbaan hebben 
gekozen, hun economische 
onafhankelijkheid hierdoor beperkt zien, 
wat ernstige nadelige gevolgen heeft voor 
vrouwen in kwetsbare situaties zoals 
alleenstaande moeders; vraagt de 
Commissie en de lidstaten daarom zowel 
de kwantiteit als de kwaliteit van de 
tewerkstelling van vrouwen in het oog te 
houden, dat wil zeggen het aantal werkuren 
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per week, het soort arbeidscontract en 
bijgevolg het vermogen van vrouwen om 
hun financiële onafhankelijkheid veilig te 
stellen; vraagt de lidstaten een sterke 
genderdimensie toe te voegen aan alle 
maatregelen en initiatieven ter bevordering 
van zakendoen en zelfstandig 
ondernemerschap;

per week, het soort arbeidscontract en 
bijgevolg het vermogen van vrouwen om 
hun financiële onafhankelijkheid veilig te 
stellen; vraagt de lidstaten een sterke 
genderdimensie toe te voegen aan alle 
maatregelen en initiatieven ter bevordering 
van zakendoen, zelfstandig 
ondernemerschap en vrouwelijk 
ondernemerschap;

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om aan de slag te 
gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn, onder meer in de koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie ('groene' 
banen) en de digitale economie, en dat ze 
hiertoe aangepaste opleiding moeten 
ontvangen; benadrukt dat banen in de 
gezondheidssector en de sociale sector 
('witte' banen), waar veel vrouwen 
werkzaam zijn, meer erkenning moeten 
krijgen, zowel op het vlak van de soorten 
arbeidscontracten als voor wat de 
salarissen betreft;

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om aan de slag te 
gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn, onder meer in de koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie ('groene' 
banen) en de digitale economie, en dat ze 
hiertoe aangepaste opleiding moeten 
ontvangen; benadrukt dat banen in de 
gezondheidssector en de sociale sector 
('witte' banen), waar veel vrouwen 
werkzaam zijn, meer erkenning moeten 
krijgen, zowel op het vlak van de soorten 
arbeidscontracten als voor wat de 
salarissen betreft; vraagt de Commissie om 
deze zaak aan de orde te stellen in de 
aanstaande jaarlijkse groeianalyse;

Or. en

Amendement 27
Astrid Lulling
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Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om aan de slag te 
gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn, onder meer in de koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie ('groene' 
banen) en de digitale economie, en dat ze 
hiertoe aangepaste opleiding moeten 
ontvangen; benadrukt dat banen in de 
gezondheidssector en de sociale sector 
('witte' banen), waar veel vrouwen 
werkzaam zijn, meer erkenning moeten 
krijgen, zowel op het vlak van de soorten 
arbeidscontracten als voor wat de 
salarissen betreft;

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om hun 
beroepskeuze te diversifiëren teneinde aan 
de slag te kunnen gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn, onder meer in de koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie ('groene' 
banen) en de digitale economie, en dat ze 
hiertoe aangepaste opleiding moeten 
ontvangen; benadrukt dat banen in de 
gezondheidssector en de sociale sector 
('witte' banen), waar veel vrouwen 
werkzaam zijn, meer erkenning moeten 
krijgen, zowel op het vlak van de soorten 
arbeidscontracten als voor wat de 
salarissen betreft;

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om aan de slag te 
gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn, onder meer in de koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie ('groene' 
banen) en de digitale economie, en dat ze 
hiertoe aangepaste opleiding moeten 
ontvangen; benadrukt dat banen in de 
gezondheidssector en de sociale sector 
('witte' banen), waar veel vrouwen 
werkzaam zijn, meer erkenning moeten 
krijgen, zowel op het vlak van de soorten 
arbeidscontracten als voor wat de 

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om aan de slag te 
gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn maar waar mannen meestal de 
scepter zwaaien, onder meer in de 
koolstofarme en hulpbronnenefficiënte 
economie ('groene' banen) en de digitale 
economie, en dat ze hiertoe aangepaste 
opleiding moeten ontvangen; benadrukt dat 
banen in de gezondheidssector en de 
sociale sector ('witte' banen), waar veel 
vrouwen werkzaam zijn, meer erkenning 
moeten krijgen, zowel op het vlak van de 
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salarissen betreft; soorten arbeidscontracten als voor wat de 
salarissen betreft;

Or. en

Amendement 29
Joanna Senyszyn

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om aan de slag te 
gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn, onder meer in de koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie ('groene' 
banen) en de digitale economie, en dat ze 
hiertoe aangepaste opleiding moeten 
ontvangen; benadrukt dat banen in de 
gezondheidssector en de sociale sector 
('witte' banen), waar veel vrouwen 
werkzaam zijn, meer erkenning moeten 
krijgen, zowel op het vlak van de soorten 
arbeidscontracten als voor wat de 
salarissen betreft;

5. benadrukt dat vrouwen ertoe moeten 
worden aangemoedigd om aan de slag te 
gaan in sectoren waar de 
tewerkstellingsmogelijkheden het grootst 
zijn, onder meer in de koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie ('groene' 
banen) en de digitale economie, en dat ze 
hiertoe aangepaste opleiding moeten 
ontvangen; vraagt dat met het oog hierop 
en overeenkomstig de EU 2020-
doelstellingen een betere koppeling wordt 
gelegd tussen beroepsopleiding voor 
vrouwen en arbeidsmarkt; benadrukt dat 
banen in de gezondheidssector en de 
sociale sector ('witte' banen), waar veel 
vrouwen werkzaam zijn, meer erkenning 
moeten krijgen, zowel op het vlak van de 
soorten arbeidscontracten als voor wat de 
salarissen betreft;

Or. en

Amendement 30
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de toegang van vrouwen tot 6. merkt op dat de toegang van vrouwen tot 
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hooggekwalificeerder banen ook moet 
worden gestimuleerd om de 
productiviteitskloof tussen de EU en 
andere delen van de wereld te verkleinen 
en zo de competitiviteit van de EU op de 
internationale markt te vergroten.

hoger gekwalificeerde banen ook moet 
worden bevorderd om de 
productiviteitskloof tussen de EU en 
andere delen van de wereld te verkleinen 
en zo de competitiviteit van de EU op de 
internationale markt te vergroten.

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de toegang van vrouwen tot 
hooggekwalificeerder banen ook moet 
worden gestimuleerd om de 
productiviteitskloof tussen de EU en 
andere delen van de wereld te verkleinen 
en zo de competitiviteit van de EU op de 
internationale markt te vergroten.

6. merkt op dat de toegang van vrouwen tot 
hoger gekwalificeerde banen ook moet 
worden gestimuleerd, en wel zonder 
stereotypen, vooroordelen of discriminatie 
op grond van geslacht, om de 
productiviteitskloof tussen de EU en 
andere delen van de wereld te verkleinen 
en zo de competitiviteit van de EU op de 
internationale markt te vergroten.

Or. en

Amendement 32
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Deel 1 – paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met de 
landenspecifieke aanbevelingen om 
belasting te verschuiven van arbeid naar 
activiteiten die schadelijk zijn voor het 
milieu; verzoekt de lidstaten om deze 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen en 
daarbij speciale aandacht te schenken aan 
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de regularisatie van zwartwerk onder 
bijvoorbeeld werkers in de 
thuiszorgsector. 

Or. en


