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Amendement 1
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in het kader van 
de Strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2010-2015 is 
verzekerd dat het volgende meerjarig 
financieel kader zal voorzien in steun 
voor de uitvoering van de acties die in de 
strategie in het vooruitzicht worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 2
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling i

Ontwerpadvies Amendement

(i) beklemtoont dat de mainstreaming van 
gendergelijkheid en de specifieke 
toewijzing van hulpmiddelen hand in 
hand moeten gaan en dat de specifieke 
toewijzing van hulpmiddelen daarom niet 
door horizontale doelstellingen kan 
worden vervangen; vraagt om een dubbele
aanpak die zal zorgen voor efficiëntie en 
voorspelbaarheid en als regel zal worden 
gehanteerd voor alle belangrijke 
financieringsinstrumenten;

(i) vraagt om een aanpak die zal zorgen 
voor efficiëntie en voorspelbaarheid en als 
regel zal worden gehanteerd voor alle 
belangrijke financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Aanbeveling i
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Ontwerpadvies Amendement

(i) beklemtoont dat de mainstreaming van 
gendergelijkheid en de specifieke 
toewijzing van hulpmiddelen hand in hand 
moeten gaan en dat de specifieke 
toewijzing van hulpmiddelen daarom niet 
door horizontale doelstellingen kan worden 
vervangen; vraagt om een dubbele aanpak 
die zal zorgen voor efficiëntie en 
voorspelbaarheid en als regel zal worden 
gehanteerd voor alle belangrijke 
financieringsinstrumenten;

(i) beklemtoont dat de mainstreaming van 
gendergelijkheid en de specifieke 
toewijzing van hulpmiddelen hand in hand 
moeten gaan en dat de specifieke 
toewijzing van hulpmiddelen daarom niet 
door horizontale doelstellingen kan worden 
vervangen; vraagt om een dubbele aanpak 
die zal zorgen voor efficiëntie en 
voorspelbaarheid en als regel zal worden 
gehanteerd voor alle belangrijke 
financieringsinstrumenten; onderstreept de 
noodzaak van een sterkere en efficiëntere 
integratie van het gendergelijkheidsbeleid 
en de gendermainstreaminginstrumenten 
tijdens de volgende 
programmeringsperiode;

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Aanbeveling ii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(ii bis) wijst erop dat het meerjarig 
financieel kader dient te voorzien in een 
genderanalyse met betrekking tot zijn 
begrotingsprioriteiten en een gedetailleerd 
overzicht van alle 
begrotingsvoorzieningen voor 
genderspecifieke beleidsmaatregelen en 
programma's;

Or. en

Amendement 5
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling ii)
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Ontwerpadvies Amendement

(iii) beklemtoont de noodzaak van meer 
financiële middelen voor maatregelen 
inzake gendergelijkheid, op het vlak van 
werkgelegenheid en groei en ook op dat 
van rechten en democratie; verzoekt de 
Commissie en de Raad om 
gendergelijkheid vast te stellen als 
specifieke doelstelling in het programma 
"Rechten en burgerschap", en om het 
Daphne-programma veilig te stellen als 
zelfstandig onderdeel van ditzelfde 
programma;

(iii) verzoekt de Commissie en de Raad 
om, ook op maatregelen op het gebied van 
gendergelijkheid, besparingen door te 
voeren die een weerspiegeling vormen van 
de bezuinigingen op de nationale 
begrotingen;

Or. en

Amendement 6
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Aanbeveling iii

Ontwerpadvies Amendement

(iii) beklemtoont de noodzaak van meer 
financiële middelen voor maatregelen 
inzake gendergelijkheid, op het vlak van 
werkgelegenheid en groei en ook op dat
van rechten en democratie; verzoekt de 
Commissie en de Raad om 
gendergelijkheid vast te stellen als 
specifieke doelstelling in het programma 
"Rechten en burgerschap", en om het 
Daphne-programma veilig te stellen als 
zelfstandig onderdeel van ditzelfde 
programma;

(iii) beklemtoont de noodzaak van meer 
financiële middelen voor maatregelen 
inzake gendergelijkheid, op het vlak van 
werkgelegenheid en groei, ten einde de 
horizontale en de verticale segregatie 
tussen vrouwen en mannen aan te 
pakken, de salaris- en de pensioenkloof 
tussen de geslachten en de toenemende 
armoede onder vrouwen te bestrijden, en 
ook op het vlak van rechten en democratie; 
verzoekt de Commissie en de Raad om 
gendergelijkheid vast te stellen als 
specifieke doelstelling in het programma 
"Rechten en burgerschap", en om het 
Daphne-programma veilig te stellen als 
zelfstandig onderdeel van ditzelfde 
programma;

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis



PE494.838v01-00 6/10 AM\912050NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Aanbeveling iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) verzoekt de Commissie en de Raad om 
doelstellingen in verband met 
gendergelijkheid op te nemen in de 
verordeningen inzake de structuurfondsen, 
evenals in belangrijke EU-
financieringsprogramma's (gezondheid en 
milieu, onderwijs, jeugd, economie, enz.) 
en ervoor te zorgen dat zij gepaard gaan 
met geoormerkte middelen;

(iv) verzoekt de Commissie en de Raad om 
doelstellingen in verband met 
gendergelijkheid op te nemen in de 
verordeningen inzake de structuurfondsen, 
evenals in belangrijke EU-
financieringsprogramma's (gezondheid en 
milieu, onderwijs, jeugd, economie, enz.);

Or. en

Amendement 8
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Aanbeveling iv

Ontwerpadvies Amendement

(iv) verzoekt de Commissie en de Raad om 
doelstellingen in verband met 
gendergelijkheid op te nemen in de 
verordeningen inzake de structuurfondsen, 
evenals in belangrijke EU-
financieringsprogramma's (gezondheid en 
milieu, onderwijs, jeugd, economie, enz.) 
en ervoor te zorgen dat zij gepaard gaan 
met geoormerkte middelen; 

(iv) verzoekt de Commissie en de Raad om 
doelstellingen in verband met 
gendergelijkheid op te nemen in de 
verordeningen inzake de structuurfondsen, 
evenals in belangrijke EU-
financieringsprogramma's (gezondheid en 
milieu, onderwijs, jeugd, economie, enz.) 
en ervoor te zorgen dat zij gepaard gaan 
met geoormerkte middelen; bepleit een 
strategischer toepassing van het ESF ter 
bevordering van de gelijke behandeling
van vrouwen en mannen, toegang tot de 
arbeidsmarkt en herintegratie, en 
bestrijding van werkloosheid, armoede, 
sociale uitsluiting en alle vormen van 
discriminatie; verzoekt de Commissie via 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling proactieve 
maatregelen uit te werken om de 
werkgelegenheid van vrouwen in 
plattelandsgebieden te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 9
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling v

Ontwerpadvies Amendement

(v) vraagt de Commissie en de Raad om te 
zorgen voor permanent geoormerkte 
middelen voor het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, zonder vermindering 
ervan;

(v) vraagt de Commissie en de Raad om 
besparingen door te voeren die een 
weerspiegeling vormen van de 
bezuinigingen op de nationale 
begrotingen, onder meer door te 
overwegen het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid te sluiten en de taken 
van deze instelling onder te brengen bij 
het Bureau voor de grondrechten van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 10
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Aanbeveling v

Ontwerpadvies Amendement

(v) vraagt de Commissie en de Raad om te 
zorgen voor permanent geoormerkte 
middelen voor het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, zonder vermindering 
ervan; 

(v) vraagt de Commissie en de Raad om te 
zorgen voor permanent geoormerkte 
middelen voor het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, zonder vermindering 
ervan, ten einde ervoor te zorgen dat het 
instituut volledig operationeel kan worden 
en statistieken en studies met betrekking 
tot het genderbeleid in de EU kan leveren 
aan de lidstaten en de opeenvolgende 
voorzitterschappen van de Raad van de 
Europese Unie;  

Or. en

Amendement 11
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling vi
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Ontwerpadvies Amendement

(vi) beklemtoont dat de strategie van de 
Commissie inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen voor 2010-2015 en de 
strategie voor de vijf jaar na 2015, alsmede 
de jaarverslagen over gendergelijkheid 
moeten dienen als basisindicatie voor de 
terreinen waar de uitgaven zullen 
plaatsvinden en de manier waarop dat in 
zijn werk zal gaan;

(vi) beklemtoont dat de strategie van de 
Commissie inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen voor 2010-2015 en de 
strategie voor de vijf jaar na 2015, alsmede 
de jaarverslagen over gendergelijkheid 
moeten dienen als basisindicatie voor de 
terreinen die prioritair in aanmerking 
komen voor financiering en moeten 
worden gebruikt als instrument om de 
totale uitgaven te verminderen;

Or. en

Amendement 12
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Aanbeveling vi

Ontwerpadvies Amendement

(vi) beklemtoont dat de strategie van de 
Commissie inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen voor 2010-2015 en de 
strategie voor de vijf jaar na 2015, alsmede 
de jaarverslagen over gendergelijkheid 
moeten dienen als basisindicatie voor de 
terreinen waar de uitgaven zullen 
plaatsvinden en de manier waarop dat in 
zijn werk zal gaan; 

(vi) beklemtoont dat de strategie van de 
Commissie inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen voor 2010-2015 en de 
strategie voor de vijf jaar na 2015, alsmede 
de jaarverslagen over gendergelijkheid 
moeten dienen als basisindicatie voor de 
terreinen waar de uitgaven zullen 
plaatsvinden en de manier waarop dat in 
zijn werk zal gaan, waarbij met name 
rekening dient te worden gehouden met 
het hoge risico op armoede en sociale 
uitsluiting van de meest kwetsbare 
groepen zoals oudere vrouwen en 
alleenstaande moeders;

Or. en

Amendement 13
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Aanbeveling vii
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Ontwerpadvies Amendement

(vii) merkt op dat het opzetten van 
grootschalige financieringsprogramma's 
kleinere ngo's, waaronder organisaties van 
vrouwen, zal beletten om 
projectfinanciering namens de EU te 
genieten; vraagt om naast de grotere 
subsidies ook kleinere subsidies te laten 
voortbestaan om te waarborgen dat 
kleinere ngo's ook in de toekomst een 
beroep op EU-financiering kunnen doen;

(vii) merkt op dat het opzetten van 
grootschalige financieringsprogramma's 
kleinere ngo's, waaronder organisaties van 
vrouwen, zal beletten om 
projectfinanciering namens de EU te 
genieten, waardoor hun unieke bijdrage 
aan de verbetering van de kwaliteit van 
het beleid en de wetgeving op het gebied 
van gendergelijkheid zou wegvallen; 
vraagt om naast de grotere subsidies ook 
kleinere subsidies te laten voortbestaan om 
te waarborgen dat kleinere ngo's ook in de 
toekomst een beroep op EU-financiering 
kunnen doen;

Or. en

Amendement 14
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Aanbeveling vii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(vii bis) verzoekt de Commissie en de 
Raad te waarborgen dat het beginsel van 
gendergelijkheid bij alle 
begrotingstoewijzingen binnen het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 in 
acht wordt genomen en dat 
gendermainstreaming in al het beleid van 
de Europese Unie wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 15
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling viii

Ontwerpadvies Amendement

(viii) wijst erop dat gendergelijkheid veel 
duidelijker dient te worden geformuleerd 

(viii) wijst erop dat gendergelijkheid veel 
duidelijker dient te worden geformuleerd 
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als een doelstelling en gekoppeld dient te 
worden aan geoormerkte financiering in 
alle EU-programma's voor extern optreden.

als een doelstelling in alle EU-programma's 
voor extern optreden.

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Aanbeveling viii bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(viii bis) onderstreept het belang van 
genderbudgettering als instrument van 
goed bestuur ter verbetering van de 
doeltreffendheid en billijkheid, de 
adequate controle op de manier waarop 
de toewijzing van begrotingskredieten de 
economische en sociale kansen van 
mannen en vrouwen beïnvloedt, en de 
flexibiliteit bij de herstructurering van 
toewijzingen die negatieve gevolgen 
hebben voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid; is van mening dat een 
diepgaande analyse van de 
genderaspecten bij de voorbereiding van 
de Europese begroting het mogelijk zal 
maken om de middelen doelgerichter te 
besteden zodat gelijkheid en sociale 
cohesie in de hand worden gewerkt;

Or. en


