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Amendement 1
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-gezien zijn resolutie van 
7 september 2010 over de rol van de 
vrouw in een vergrijzende samenleving,

Or. en

Amendement 2
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-gezien zijn resolutie van 11 september 
2012 over de rol van vrouwen in de 
groene economie,

Or. en

Amendement 3
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 
over de EU-strategie voor de integratie 
van de Roma (2010/2276(INI),
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Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie met 
de grootste economische en financiële 
crisis wordt geconfronteerd sinds de Grote 
Depressie van de jaren dertig en dat ten 
gevolge hiervan de werkloosheid in de 
lidstaten aanzienlijk is toegenomen; dat 
deze crisis vooral ernstige gevolgen heeft 
voor vrouwen die rechtstreeks - doordat zij 
hun baan verliezen en in een onzekere 
arbeidssituatie belanden - worden geraakt 
en onrechtstreeks door de bezuinigingen op 
de openbare diensten en sociale bijstand; 
dat het derhalve van cruciaal belang is om 
het perspectief van gendergelijkheid te 
betrekken in de aanpak van en de 
oplossingen voor deze crisis;

A. overwegende dat de Europese Unie met 
de grootste economische en financiële 
crisis wordt geconfronteerd sinds de Grote 
Depressie van de jaren dertig en dat ten 
gevolge hiervan de werkloosheid in de 
lidstaten, en in het bijzonder in Zuid-
Europese landen, aanzienlijk is 
toegenomen; dat deze crisis vooral ernstige 
gevolgen heeft voor kwetsbare mensen en 
met name vrouwen die rechtstreeks -
doordat zij hun baan verliezen of minder 
salaris krijgen en in een onzekere 
arbeidssituatie belanden - worden geraakt 
en onrechtstreeks door de bezuinigingen op 
de openbare diensten en sociale bijstand; 
dat het derhalve onder andere van cruciaal 
belang is om het perspectief van 
gendergelijkheid serieus te betrekken in de 
aanpak van en de oplossingen voor deze 
crisis;

Or. en

Amendement 5
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie met 
de grootste economische en financiële 
crisis wordt geconfronteerd sinds de Grote 

A. overwegende dat de Europese Unie met 
de grootste economische en financiële 
crisis wordt geconfronteerd sinds de Grote 
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Depressie van de jaren dertig en dat ten 
gevolge hiervan de werkloosheid in de
lidstaten aanzienlijk is toegenomen; dat 
deze crisis vooral ernstige gevolgen heeft 
voor vrouwen die rechtstreeks - doordat zij 
hun baan verliezen en in een onzekere 
arbeidssituatie belanden - worden geraakt 
en onrechtstreeks door de bezuinigingen op 
de openbare diensten en sociale bijstand; 
dat het derhalve van cruciaal belang is om 
het perspectief van gendergelijkheid te 
betrekken in de aanpak van en de 
oplossingen voor deze crisis;

Depressie van de jaren dertig en dat ten 
gevolge hiervan de werkloosheid in alle
lidstaten aanzienlijk is toegenomen; dat 
deze crisis vooral ernstige gevolgen heeft 
voor vrouwen die rechtstreeks - doordat zij 
hun baan verliezen en in een onzekere 
arbeidssituatie belanden - worden geraakt 
en onrechtstreeks door de bezuinigingen op 
de openbare diensten en sociale bijstand; 
dat het derhalve van cruciaal belang is om 
het perspectief van gendergelijkheid te 
betrekken in de aanpak van en de 
oplossingen voor deze crisis;

Or. en

Amendement 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie met 
de grootste economische en financiële 
crisis wordt geconfronteerd sinds de Grote 
Depressie van de jaren dertig en dat ten 
gevolge hiervan de werkloosheid in de 
lidstaten aanzienlijk is toegenomen; dat 
deze crisis vooral ernstige gevolgen heeft 
voor vrouwen die rechtstreeks - doordat zij 
hun baan verliezen en in een onzekere 
arbeidssituatie belanden - worden geraakt 
en onrechtstreeks door de bezuinigingen 
op de openbare diensten en sociale 
bijstand; dat het derhalve van cruciaal 
belang is om het perspectief van 
gendergelijkheid te betrekken in de aanpak 
van en de oplossingen voor deze crisis;

A. overwegende dat de Europese Unie met 
de grootste economische en financiële 
crisis wordt geconfronteerd sinds de Grote 
Depressie van de jaren dertig, een crisis 
die nog verergerd wordt door de 
zogenaamde bezuinigingsmaatregelen die 
door de instellingen van de Europese 
Unie aan de lidstaten zijn opgelegd in het 
kader van het beleid van het economisch 
bestuur (SGP, Europese semester, Euro 
Plus-pact, Begrotingsverdrag) en van 
de"financiële steunprogramma's",en dat 
ten gevolge hiervan de werkloosheid in de 
lidstaten aanzienlijk is toegenomen; dat 
deze crisis vooral ernstige gevolgen heeft 
voor vrouwen die rechtstreeks worden 
geraakt doordat zij hun baan verliezen en 
in een onzekere arbeidssituatie belanden en
door de bezuinigingen op de openbare 
diensten en sociale bijstand; dat het 
derhalve van cruciaal belang is om het 
perspectief van gendergelijkheid te 
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betrekken in de aanpak van en de 
oplossingen voor deze crisis;

Or. pt

Amendement 7
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het recht op werk 
een essentiële voorwaarde is om gelijke
rechten in de praktijk te kunnen brengen 
en voor de economische 
onafhankelijkheid en de 
beroepsmatigeontplooiing van vrouwen;

Or. pt

Amendement 8
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de huidige crisis 
niet alleen een financiële en economische 
crisis is, maar ook een crisis op het gebied 
van de democratie, gelijkheid, sociale zorg 
en gendergelijkheid, en dat deze ook als 
excuus wordt gebruikt om inspanningen 
die essentieel zijn voor de aanpak van 
klimaatverandering en toekomstige 
milieuproblemen te verminderen of zelfs 
stop te zetten, 

Or. en
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Amendement 9
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de kredietcrisis, 
oorzaak van de huidige recessie, een door 
de mens veroorzaakte catastrofe was en 
dat de besluiten omtrent antwoorden op 
nationale en internationale schaal, 
waarbij onvoldoende rekening is 
gehouden met het genderaspect, ook in 
meerderheid door mannen zijn genomen; 
overwegende dat het belangrijk is dat 
vrouwen, die over het algemeen beter 
opgeleid zijn dan mannen, op politiek, 
economisch en financieel gebied, alsmede 
op het gebied van overeenkomsten met 
sociale partners, volledig deelnemen aan 
het besluitvormingsproces;

Or. es

Amendement 10
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het stijgende risico 
op armoede nauw en rechtstreeks 
samenhangt met de vernietiging van 
belangrijke sociale functies van de 
overheid, bijvoorbeeld in de vorm van de 
vernietiging van sociale 
zekerheidsstelsels,waarin de afgelopen tijd 
in verschillende lidstaten sprake is van 
kortingen op regelingen als kinderbijslag, 
werkloosheidsuitkeringen, ziekte-
uitkeringen en uitkeringen op het gebied 
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van sociale integratie;

Or.pt

Amendement 11
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat volgens 
verschillende studies slechts 5 % van de 
vrouwen deelneemt aan het 
besluitvormingsproces bij financiële 
instellingen van de Unie, dat alle 
presidenten van de centrale banken van 
de 27 lidstaten mannen zijn en dat 
genderstudies hebben uitgewezen dat 
vrouwen op een andere manier leiding 
geven, in die zin dat zij meer 
risicomijdend gedrag vertonen en zich 
richten op de langere termijn,

Or. es

Amendement 12
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de economische crisis 
in het begin een grotere impact had op 
mannen dan op vrouwen en dat de 
ontwikkeling van de werkloosheid van 
mannen en vrouwen een verschillend 
verloop in de tijd kent: vrouwen waren niet 
de eerste slachtoffers van de crisis maar 
worden nu door de gevolgen harder 

B. overwegende dat de economische crisis 
in het begin een grotere impact had op 
mannen dan op vrouwen en dat de 
ontwikkeling van de werkloosheid van 
mannen en vrouwen een verschillend 
verloop in de tijd kent: vrouwen waren niet 
de eerste slachtoffers van de crisis maar 
worden nu door de gevolgen harder 
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getroffen en voor een langere duur; 
overwegende dat deze fase veel minder 
goed is onderzocht en dat daarom de 
gevolgen voor vrouwen waarschijnlijk 
worden onderschat;

getroffen en voor een langere duur; 
overwegende dat deze fase veel minder 
goed is onderzocht; dat er te weinig 
vergelijkbare statistische gegevens 
voorhanden zijn en dat daarom de 
gevolgen voor vrouwen waarschijnlijk 
worden onderschat;

Or. en

Amendement 13
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de economische crisis 
in het begin een grotere impact had op 
mannen dan op vrouwen en dat de 
ontwikkeling van de werkloosheid van 
mannen en vrouwen een verschillend 
verloop in de tijd kent: vrouwen waren niet 
de eerste slachtoffers van de crisis maar 
worden nu door de gevolgen harder 
getroffen en voor een langere duur; 
overwegende dat deze fase veel minder 
goed is onderzocht en dat daarom de 
gevolgen voor vrouwen waarschijnlijk
worden onderschat;

B. overwegende dat de economische crisis
in het begin een grotere impact had op 
mannen dan op vrouwen en dat de 
ontwikkeling van de werkloosheid van 
mannen en vrouwen een verschillend 
verloop in de tijd kent: vrouwen waren niet 
de eerste slachtoffers van de crisis maar 
worden nu door de gevolgen harder 
getroffen en voor een langere duur; 
overwegende dat deze fase veel minder 
goed is onderzocht en dat daarom de 
gevolgen voor vrouwen worden 
onderschat;

Or. en

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de economische crisis B. overwegende dat de economische crisis 
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in het begin een grotere impact had op 
mannen dan op vrouwen en dat de 
ontwikkeling van de werkloosheid van 
mannen en vrouwen een verschillend 
verloop in de tijd kent: vrouwen waren niet 
de eerste slachtoffers van de crisis maar 
worden nu door de gevolgen harder 
getroffen en voor een langere duur; 
overwegende dat deze fase veel minder 
goed is onderzocht en dat daarom de 
gevolgen voor vrouwen waarschijnlijk 
worden onderschat;

in het begin een grotere impact had op 
mannen dan op vrouwen en dat de 
ontwikkeling van de werkloosheid van 
mannen en vrouwen een verschillend 
verloop in de tijd kent: vrouwen waren niet 
de eerste slachtoffers van de crisis maar 
worden nu door de gevolgen harder 
getroffen (grotere vertegenwoordiging in 
onstabiel werk en deeltijdwerk, groter 
ontslagrisico, lagere salarissen, minder 
goede sociale verzekeringen enz.) en voor 
een langere duur; overwegende dat deze 
fase veel minder goed is onderzocht en dat 
daarom de gevolgen voor vrouwen 
waarschijnlijk worden onderschat;

Or. es

Amendement 15
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen als motor
voor economische ontwikkeling een 
cruciale rol spelen, en dat een verdere 
verbetering van de positie van vrouwen 
economisch voordelig kan zijn en 
gemeenschappen en families uit de 
armoede kan halen;

Or. en

Amendement 16
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het 
arbeidsmarktbeleid zich in crisissituaties 
concentreert op beïnvloeding van de 
werkgelegenheid in het algemeen en niet 
op economisch inactieve vrouwen;

Or. pl

Amendement 17
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de door de Trojka 
(ECB, EC, IMF) opgelegde 
bezuinigingsmaatregelen en de 
maatregelen met betrekking tot het 
toezicht op het economisch beleid en de 
overheidsuitgaven waartoe de Commissie 
en de Raad hebben besloten, de 
verzorgingsstaat ondermijnen, de kloven 
in de samenleving verdiepen en nog 
grotere sociale en economische 
onrechtvaardigheid, met inbegrip van 
genderongelijkheid, creëren; 

Or. en

Amendement 18
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat werkloze vrouwen 
dikwijls niet in de officiële cijfers zijn 

C. overwegende dat werkloze vrouwen 
dikwijls niet in de officiële statistische
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opgenomen omdat zij zich vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten;

cijfers zijn opgenomen omdat zij zich om 
verschillende redenen (zwangerschap, 
gezinstaken, tijdgebrek) vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten, of 
werkzaam zijn in de schaduweconomie;

Or. en

Amendement 19
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat werkloze vrouwen 
dikwijls niet in de officiële cijfers zijn 
opgenomen omdat zij zich vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten;

C. overwegende dat de ongelijkheid tussen
vrouwen en mannen ten aanzien van 
inactiviteit dikwijls wordt onderschat,
omdat vrouwen zich vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten en 
bijgevolg niet meer in de doorgaans 
verzamelde officiële gegevens worden 
opgenomen;

Or. fr

Amendement 20
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat werkloze vrouwen 
dikwijls niet in de officiële cijfers zijn 
opgenomen omdat zij zich vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten;

C. overwegende dat werkloze vrouwen 
dikwijls niet in de officiële cijfers zijn 
opgenomen omdat zij zich vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten, veelal 
op het gebied van huishoudelijk werk of 
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de zorg voor hulpbehoevenden;

Or. es

Amendement 21
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat werkloze vrouwen 
dikwijls niet in de officiële cijfers zijn 
opgenomen omdat zij zich vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten;

C. overwegende dat werkloze vrouwen 
dikwijls niet in de officiële cijfers zijn 
opgenomen omdat zij zich vaker van de 
arbeidsmarkt terugtrekken en onbetaald of 
niet-geregistreerd werk verrichten, en dat 
momenteel nog maar weinig studies 
voorhanden zijn naar de gevolgen van het 
snoeien in overheidsuitgaven tegen de 
achtergrond van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen;

Or. fr

Amendement 22
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd de 
publieke sector raken waar vrouwen
oververtegenwoordigd zijn - ongeveer 70% 
van het personeel in deze sector is vrouw -
en dat vrouwen nu de voornaamste 
slachtoffers worden van de 
bezuinigingsmaatregelen;

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd zowel
de private als de publieke sector raken, 
terwijl in de laatste voornamelijk vrouwen
werken - ongeveer 70% van het personeel 
in deze sector is vrouw - en dat vrouwen nu 
de voornaamste slachtoffers worden van de 
bezuinigingsmaatregelen;
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Or. en

Amendement 23
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd de 
publieke sector raken waar vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn - ongeveer 70% 
van het personeel in deze sector is vrouw -
en dat vrouwen nu de voornaamste 
slachtoffers worden van de 
bezuinigingsmaatregelen;

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd de 
publieke sector raken waar vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn - ongeveer 70% 
van het personeel in deze sector is vrouw -
en dat vrouwen nu de voornaamste 
slachtoffers worden van de 
bezuinigingsmaatregelen; en overwegende 
dat tot op heden geen enkel land de 
gevolgen van de voorgestelde 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven 
vanuit een genderperspectief heeft 
onderzocht, noch wat betreft de 
afzonderlijke maatregelen, noch wat 
betreft het cumulatieve effect hiervan;

Or. en

Amendement 24
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd de 
publieke sector raken waar vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn - ongeveer 70% 
van het personeel in deze sector is vrouw -
en dat vrouwen nu de voornaamste 

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd vooral
de publieke sector raken - ongeveer 70% 
van het personeel in deze sector is vrouw -
en dat vrouwen nu de voornaamste 
slachtoffers worden van de 
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slachtoffers worden van de 
bezuinigingsmaatregelen;

bezuinigingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 25
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd de 
publieke sector raken waar vrouwen
oververtegenwoordigd zijn - ongeveer 70% 
van het personeel in deze sector is vrouw -
en dat vrouwen nu de voornaamste 
slachtoffers worden van de 
bezuinigingsmaatregelen;

D. overwegende dat de bezuinigingen die 
door de overheden in het kader van de 
besparingsronden zijn doorgevoerd de 
publieke sector raken en de welzijnszorg 
die hieronder valt, waar voornamelijk
vrouwen werken en gebruik van maken -
ongeveer 70% van het personeel in deze 
sector is vrouw - en dat vrouwen nu de 
voornaamste slachtoffers worden van de 
bezuinigingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 26
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat vrouwen vaker 
afhankelijk zijn van sociale uitkeringen 
die als onderdeel van de 
bezuinigingsmaatregelen ook lager 
worden;

Or. en
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Amendement 27
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat nog geen enkele 
lidstaat de gevolgen van de bezuinigingen 
op de overheidsuitgaven en de 
consequenties van de 
begrotingsconsolidatie vanuit een 
genderperspectief heeft onderzocht;

Or. en

Amendement 28
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een crisissituatie, 
zoals die waarin wij momenteel verkeren, 
noopt tot ingrijpende structurele 
hervormingen van de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 29
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat bezuinigingen op 
diensten en uitkeringen zeer negatieve 
gevolgen hebben voor de economische 
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onafhankelijkheid van vrouwen, in het 
bijzonder van alleenstaande moeders en 
alleenstaande vrouwelijke 
gepensioneerden, aangezien dit voor hen 
belangrijke bronnen van inkomsten zijn 
en zij meer gebruik maken van openbare 
diensten dan mannen;

Or. en

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat voor vrouwen de 
afname van de werkgelegenheid vooral 
gepaard gaat met een aanpassing van de
arbeidstijd en dat het herstel zeer 
waarschijnlijk spoediger zal plaatsvinden 
in de industriële sector en zo eerder een 
herstel van de werkgelegenheid meebrengt 
voor mannen dan voor vrouwen; 
overwegende dat vrouwen dus voor een 
langere duur worden getroffen door de 
bezuinigingsmaatregelen op de openbare 
diensten;

E. overwegende dat voor vrouwen de 
afname van de werkgelegenheid vooral 
gepaard gaat met een nieuwe aanpassing 
van het werkrooster, met inbegrip van een 
langere arbeidstijd vaak op verschillende 
locaties; en dat het herstel zeer 
waarschijnlijk spoediger zal plaatsvinden 
in de industriële sector en zo eerder een 
herstel van de werkgelegenheid meebrengt 
voor mannen dan voor vrouwen; 
overwegende dat vrouwen dus voor een 
langere duur worden getroffen door de 
bezuinigingsmaatregelen op de openbare 
diensten;

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat voor vrouwen de 
afname van de werkgelegenheid vooral 
gepaard gaat met een aanpassing van de 
arbeidstijd en dat het herstel zeer 
waarschijnlijk spoediger zal plaatsvinden 
in de industriële sector en zo eerder een 
herstel van de werkgelegenheid meebrengt 
voor mannen dan voor vrouwen; 
overwegende dat vrouwen dus voor een 
langere duur worden getroffen door de 
bezuinigingsmaatregelen op de openbare 
diensten;

E. overwegende dat voor vrouwen de 
afname van de werkgelegenheid vooral 
gepaard gaat met een aanpassing van de 
arbeidstijd en dat het herstel zeer 
waarschijnlijk spoediger zal plaatsvinden 
in de industriële sector en zo eerder een 
herstel van de werkgelegenheid meebrengt 
voor mannen dan voor vrouwen; 
overwegende dat vrouwen dus voor een 
langere duur worden getroffen door de 
bezuinigingsmaatregelen op de openbare 
diensten en dat dit de vorderingen die op 
het gebied van gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen zijn geboekt op de lange 
termijn in de weg zou kunnen staan;

Or. fr

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de huidige gevolgen 
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor 
kleine pensioenen worden opgebouwd;

F. overwegende dat de huidige gevolgen 
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor 
kleine pensioenen worden opgebouwd; een 
hele generatie van jonge mannen en 
vrouwen dreigt verloren te gaan, omdat 
hun banen, mogelijkheden, zekere 
werkgelegenheid en vaak ook 
onderwijskansen worden onthouden 
vanwege de economische malaise;

Or. en
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Amendement 33
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de huidige gevolgen
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor 
kleine pensioenen worden opgebouwd;

F. overwegende dat de crisis bijdraagt aan 
een toenemende uitbuiting van vrouwen 
zowel in de legale als in de illegale 
economie en dat deze bovendien voor 
vrouwen tevens repercussies zal hebben op 
de langere termijn gezien hun niet-lineair 
verlopende carrières die zijn opgebouwd 
uit onstabiele en niet-geregistreerde banen 
met een lage beloning en dikwijls in 
deeltijd waardoor kleine pensioenen 
worden opgebouwd;

Or. en

Amendement 34
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de huidige gevolgen 
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor
kleine pensioenen worden opgebouwd;

F. overwegende dat de huidige gevolgen 
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en parttimebanen, dienstverbanden op 
basis van oproepcontracten, atypische en
niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd en aldus 
een negatieve weerslag zullen hebben op 
het bedrag van de betaalde 
pensioenbijdragen waardoor het 
percentage vrouwen met een 
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armoederisico toeneemt;

Or. it

Amendement 35
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de huidige gevolgen
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor 
kleine pensioenen worden opgebouwd;

F. overwegende dat de crisis op de lange 
termijn gevolgen zal hebben voor vrouwen
met niet-lineair verlopende carrières
waarbij sprake kan zijn van onstabiele en 
niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor 
kleine pensioenen worden opgebouwd;

Or. en

Amendement 36
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de huidige gevolgen 
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor 
kleine pensioenen worden opgebouwd;

F. overwegende dat de huidige gevolgen 
van de crisis voor vrouwen tevens 
repercussies zullen hebben op de langere 
termijn gezien hun niet-lineair verlopende 
carrières die zijn opgebouwd uit onstabiele 
en niet-geregistreerde banen met een lage 
beloning en dikwijls in deeltijd waardoor 
kleine pensioenen worden opgebouwd, wat 
ertoe kan leiden dat vrouwen onder de 
armoedegrens geraken;

Or. en
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Amendement 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de crisis de 
problemen bij het combineren van werk 
en gezin nog verder zal vergroten; 
overwegende dat het hebben van kinderen 
de werkgelegenheid van vrouwen en 
mannen op verschillend wijze beïnvloedt: 
het aandeel moeders op de arbeidsmarkt 
is 12 % lager dan het aandeel vrouwen 
zonder kinderen, terwijl de 
werkgelegenheid van vaders 8,7 % hoger 
is dan die van mannen zonder kinderen;

Or. pl

Amendement 38
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat bij de huidige en 
voorgenomen initiatieven en 
beleidsmaatregelen om uit de crisis te 
komen geen rekening is gehouden met de 
genderdimensie;

Or. en

Amendement 39
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de werkgelegenheid 
van vrouwen door stereotypen wordt 
beïnvloed en dat de idee dat werkloosheid 
bij mannen een ernstiger verschijnsel is 
dan bij vrouwen, hardnekkig voortleeft;

G. overwegende dat de werkgelegenheid 
van vrouwen door genderstereotypen
wordt beïnvloed en dat de idee dat 
werkloosheid bij mannen een ernstiger 
verschijnsel is dan bij vrouwen, hardnekkig 
voortleeft;

Or. en

Amendement 40
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de werkgelegenheid
van vrouwen door stereotypen wordt 
beïnvloed en dat de idee dat werkloosheid 
bij mannen een ernstiger verschijnsel is 
dan bij vrouwen, hardnekkig voortleeft;

G. overwegende dat de werkgelegenheid 
door stereotypen wordt beïnvloed en dat de
aanpak van de werkloosheid bij mannen in 
de praktijk anders is dan die bij vrouwen;

Or. en

Amendement 41
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de werkgelegenheid 
van vrouwen door stereotypen wordt 
beïnvloed en dat de idee dat werkloosheid 
bij mannen een ernstiger verschijnsel is 
dan bij vrouwen, hardnekkig voortleeft;

G. overwegende dat het stereotype idee dat 
werkloosheid bij mannen een "ernstiger"
kwestie is dan bij vrouwen bijdraagt aan 
de al zeer grote hoeveelheid 
genderstereotypen die een negatieve 
invloed hebben op de arbeidskansen van 
vrouwen;
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Or. en

Amendement 42
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de werkgelegenheid 
van vrouwen door stereotypen wordt 
beïnvloed en dat de idee dat werkloosheid 
bij mannen een ernstiger verschijnsel is 
dan bij vrouwen, hardnekkig voortleeft;

G. overwegende dat de werkgelegenheid 
van vrouwen door stereotypen wordt 
beïnvloed en dat de idee dat werkloosheid 
bij mannen een ernstiger verschijnsel is 
dan bij vrouwen, hardnekkig voortleeft, 
omdat mannen nog steeds worden gezien 
als de belangrijkste kostwinners en 
vrouwen als degenen die vooral 
verantwoordelijk zijn voor de zorgtaken in 
het gezin;

Or. en

Amendement 43
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat in 201015 rond 23% 
van de burgers van de Europese Unie de 
kans liep op armoede of sociale uitsluiting, 
en dat deze verpaupering van de bevolking 
in de meerderheid van de gevallen 
vrouwen betreft die dikwijls vele 
moeilijkheden tegelijk het hoofd moeten 
bieden: eenoudergezinnen, die in de 
overgrote meerderheid vrouwen aan het 
hoofd hebben, moeilijkheden om tegen 
deze achtergrond een baan te behouden of 
weer te vinden, moeilijkheden met 
betrekking tot huisvesting en de zorg voor 

H. overwegende dat in 201015 rond 23% 
van de burgers van de Europese Unie de 
kans liep op armoede of sociale uitsluiting, 
en dat deze verpaupering van de bevolking 
in de meerderheid van de gevallen 
vrouwen betreft die dikwijls vele 
moeilijkheden tegelijk het hoofd moeten 
bieden: eenoudergezinnen, die in de 
overgrote meerderheid vrouwen aan het 
hoofd hebben, moeilijkheden om tegen 
deze achtergrond een baan te behouden of 
weer te vinden, moeilijkheden met 
betrekking tot huisvesting en de zorg voor 
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afhankelijke personen (kinderen, ouders, 
personen met een ziekte of handicap);

afhankelijke personen (kinderen, ouders, 
personen met een ziekte of handicap);
moeilijkheden bij de combinatie van werk 
en gezinsleven vanwege het gebrek aan 
passende ondersteunende structuren en 
verschillend nationaal beleid op dit punt 
in de 27 EU-lidstaten; 

Or. en

Amendement 44
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat in 201015 rond 23% 
van de burgers van de Europese Unie de 
kans liep op armoede of sociale uitsluiting, 
en dat deze verpaupering van de bevolking 
in de meerderheid van de gevallen 
vrouwen betreft die dikwijls vele 
moeilijkheden tegelijk het hoofd moeten 
bieden: eenoudergezinnen, die in de 
overgrote meerderheid vrouwen aan het 
hoofd hebben, moeilijkheden om tegen 
deze achtergrond een baan te behouden of 
weer te vinden, moeilijkheden met 
betrekking tot huisvesting en de zorg voor 
afhankelijke personen (kinderen, ouders, 
personen met een ziekte of handicap);

H. overwegende dat in 201015 rond 23% 
van de burgers van de Europese Unie de 
kans liep op armoede of sociale uitsluiting, 
en dat deze verpaupering van de bevolking 
in de meerderheid van de gevallen 
vrouwen betreft die dikwijls vele 
moeilijkheden tegelijk het hoofd moeten 
bieden: eenoudergezinnen, die in de 
overgrote meerderheid vrouwen aan het 
hoofd hebben, moeilijkheden om tegen 
deze achtergrond een baan te behouden of 
weer te vinden, moeilijkheden met 
betrekking tot passende huisvesting en de 
zorg voor afhankelijke personen (kinderen, 
ouders, personen met een ziekte of 
handicap);

Or. en

Amendement 45
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat in 201015 rond 23% 
van de burgers van de Europese Unie de 
kans liep op armoede of sociale uitsluiting, 
en dat deze verpaupering van de bevolking 
in de meerderheid van de gevallen 
vrouwen betreft die dikwijls vele 
moeilijkheden tegelijk het hoofd moeten 
bieden: eenoudergezinnen, die in de 
overgrote meerderheid vrouwen aan het 
hoofd hebben, moeilijkheden om tegen 
deze achtergrond een baan te behouden of 
weer te vinden, moeilijkheden met 
betrekking tot huisvesting en de zorg voor 
afhankelijke personen (kinderen, ouders, 
personen met een ziekte of handicap);

H. overwegende dat in 201015 rond 23% 
van de burgers van de Europese Unie de 
kans liep op armoede of sociale uitsluiting, 
en dat deze verpaupering van de bevolking 
in de meerderheid van de gevallen 
vrouwen betreft die dikwijls vele 
moeilijkheden tegelijk het hoofd moeten 
bieden: oudere alleenstaande vrouwen en
eenoudergezinnen, die in de overgrote 
meerderheid vrouwen aan het hoofd 
hebben, moeilijkheden om tegen deze 
achtergrond een baan te behouden of weer 
te vinden, moeilijkheden met betrekking 
tot huisvesting en de zorg voor 
afhankelijke personen (kinderen, ouders, 
personen met een ziekte of handicap);

Or. en

Amendement 46
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de sociale en 
economische omstandigheden van veel 
achtergestelde gemeenschappen door de 
crisis zijn verslechterd en dat hierdoor 
ook het schooluitvalpercentage onder 
meisjes omhoog is gegaan en dat ze nog 
kwetsbaarder zijn geworden voor 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 47
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat door 
bezuinigingen op diensten en uitkeringen 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen in gevaar is gebracht, aangezien 
uitkeringen voor hen vaak een belangrijke 
bron van inkomsten vormen en zij meer 
gebruik maken van openbare diensten 
dan mannen. Alleenstaande moeders en 
alleenstaande vrouwelijke 
gepensioneerden worden door dit alles het 
zwaarst getroffen; 

Or. en

Amendement 48
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de bezuinigingen 
op de openbare diensten en sociale 
toelagen de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen in het 
gedrang brengen, aangezien sociale 
toelagen vaak een belangrijke aanvulling 
op hun inkomen vormen en vrouwen 
meer gebruikmaken van openbare 
diensten dan mannen. Alleenstaande 
moeders en alleenstaande gepensioneerde 
vrouwen lopen de grootste verliezen op;

Or. fr
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Amendement 49
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat vrouwen in 
toenemende mate, vrijwillig of 
onvrijwillig, niet-geregistreerd en 
onbetaald werk verrichten om aan de crisis 
te ontsnappen en dat volgens een studie 
van de OESO16, huishoudelijke arbeid 33% 
uitmaakt van het bbp van de lidstaten van 
de OESO;

I. overwegende dat vrouwen in 
toenemende mate, vrijwillig of 
onvrijwillig, niet-geregistreerd en 
onbetaald werk verrichten, dat minder 
sociale bescherming biedt, om aan de 
crisis te ontsnappen en dat volgens een 
studie van de OESO16, huishoudelijke 
arbeid 33% uitmaakt van het bbp van de 
lidstaten van de OESO;

Or. en

Amendement 50
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de huidige crisis-
en bezuinigingsmaatregelen in veel 
lidstaten worden gebruikt om de rechten 
van werknemers te verzwakken, waarbij 
in belangrijke mate vrouwelijke 
werknemers worden getroffen en dat ze 
ernstige nadelige gevolgen hebben voor de 
mogelijkheden van vrouwen met 
betrekking tot economische 
onafhankelijkheid;

Or. en

Amendement 51
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel



PE502.223v01-00 28/94 AM\923584NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. stelt vast dat de afgenomen 
verschillen in werkloosheidscijfers tussen 
mannen en vrouwen eerder duiden op een 
algehele verslechtering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden dan op een 
grotere gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen;

Or. fr

Amendement 52
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat vrouwen in het 
beroepsleven een stimulerende rol spelen 
in het herstel van de groei, dat zij ervoor 
zorgen dat het gezinsinkomen toeneemt en 
dat dit vervolgens leidt tot een verhoogde 
consumptie en een verhoogde economische 
activiteit;

L. overwegende dat vrouwen in het 
beroepsleven een stimulerende rol spelen 
in het herstel van de groei, dat zij ervoor 
zorgen dat het gezinsinkomen toeneemt en 
dat dit vervolgens leidt tot een verhoogde 
consumptie en een verhoogde economische 
activiteit; overwegende dat de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen derhalve een 
positief effect heeft op de productiviteit en 
de economische groei;

Or. es

Amendement 53
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat uit de recente 
secundaire analyse van het vijfde EWCS 
("Vrouwen, mannen en 
arbeidsomstandigheden in Europa: 
secundaire analyse van het vijfde 
Europees onderzoek naar 
arbeidsomstandigheden", Eurofound 
2012, wordt gepubliceerd in 2013) blijkt 
dat gendersegregatie zowel voor 
vrouwelijke als mannelijke werknemers 
nadelig is.  Zowel mannen als vrouwen 
zeggen dat ze zich beter voelen op het 
werk en dat hun arbeidssatisfactie groter 
is, als ze met collega's van beide 
geslachten werken. Er kan nog veel 
gedaan worden aan de gendersegregatie 
op de arbeidsmarkt, de genderpolarisatie 
in de beroepen en de arbeidslocaties waar 
alleen mensen van één geslacht werken, 
aangezien drie vijfde van de werknemers 
in Europa op een plek werkt met mensen 
van hetzelfde geslacht;

Or. en

Amendement 54
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat een aantal 
maatregelen ten gunste van 
gendergelijkheid is geschrapt of uitgesteld 
en dat mogelijke bezuinigingen in de 
toekomst een negatief effect kunnen 
hebben op de werkgelegenheid van 
vrouwen en op de bevordering van gelijke 
kansen;
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Or. es

Amendement 55
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat de economische 
neergang niet gebruikt mag worden om de 
op het gebied van het beleid gericht op het 
combineren van werk en privéleven 
gemaakte vorderingen af te remmen of 
om te bezuinigen op opvangvoorzieningen 
voor hulpbehoevenden en 
verlofregelingen, hetgeen vooral voor 
vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt 
zou bemoeilijken;

Or. es

Amendement 56
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging L quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quater. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen in alle landen en alle lagen van 
de bevolking een wijdverbreid verschijnsel 
is; overwegende dat stress om 
economische redenen ertoe kan leiden dat 
misbruik vaker voorkomt en 
gewelddadiger en ernstiger is; 
overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat geweld tegen vrouwen 
toeneemt als mannen te maken hebben 
met gedwongen verhuizing of bezitsverlies 
ten gevolge van de economische crisis;
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Or. es

Amendement 57
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de fundamentele 
uitgangspunten moet vormen voor de 
antwoorden die worden geformuleerd op
de huidige economische en financiële 
crisis;

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de voornaamste vereisten moet 
vormen bij het definiëren van de 
antwoorden die moeten worden
aangedragen voor de huidige economische 
en financiële crisis;

Or. fr

Amendement 58
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de fundamentele 
uitgangspunten moet vormen voor de 
antwoorden die worden geformuleerd op 
de huidige economische en financiële 
crisis;

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de fundamentele 
uitgangspunten moet vormen in het 
antwoord op de huidige economische en 
financiële crisis;

Or. en
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Amendement 59
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de fundamentele 
uitgangspunten moet vormen voor de 
antwoorden die worden geformuleerd op 
de huidige economische en financiële 
crisis;

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de fundamentele 
uitgangspunten moet vormen voor de 
antwoorden die worden geformuleerd op 
de huidige economische en financiële 
crisis; betreurt het feit dat in de 
beleidsreacties op de crisis, waaronder 
herstelplannen, geen aandacht is besteed 
aan het herkennen, analyseren en 
corrigeren van de gendereffecten van de 
crisis; verwerpt het feit dat integratie van 
het genderbeleid in de strategie voor de 
periode na Lissabon vrijwel volledig 
ontbreekt; verzoekt de Raad, de 
Commissie en de lidstaten in de 
werkgelegenheids- en macro-economische 
richtsnoeren gendergelijkheid op te 
nemen middels specifieke doelstellingen;

Or. es

Amendement 60
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de fundamentele 
uitgangspunten moet vormen voor de
antwoorden die worden geformuleerd op 
de huidige economische en financiële 

1. herinnert eraan dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
grondbeginselen is van de Europese Unie 
en een van de fundamentele 
uitgangspunten moet vormen, om van het 
huidige bezuinigingsbeleid af te stappen 
en adequatere antwoorden te formuleren
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crisis; op de huidige economische en financiële 
crisis, met investeringen in de publieke 
sector, de welzijnssector en duurzame 
woningbouw, duurzaam vervoer, etc., en 
door overheidsinkomsten te genereren 
door middel van een efficiënter 
belastingbeleid;

Or. en

Amendement 61
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Europese Commissie de 
genderdimensie in alle beleid te 
integreren, in het bijzonder bij: gevolgen 
van bezuinigingsmaatregelen en het 
overwinnen van de crisis, economische 
governance, duurzame ontwikkeling en 
groene banen, beroepsonderwijs en 
scholing, migratie, samenwerking en 
ontwikkeling, gezondheid en veiligheid en 
maatregelen die worden gepland of 
uitgevoerd om de gevolgen van de crisis 
tegen te gaan of te beperken; 

Or. en

Amendement 62
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. roept de lidstaten op de directe en de 
langetermijngevolgen van de economische 
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crisis voor vrouwen te onderzoeken en te 
benadrukken, in het bijzonder de vraag of 
en hoe hierdoor de bestaande 
genderongelijkheid nog groter wordt, en 
de gevolgen hiervan, zoals een 
toegenomen risico van op gender 
gebaseerd geweld, verslechtering van de 
gezondheid van moeders en kinderen en
armoede onder oudere vrouwen;

Or. en

Amendement 63
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat in 2008 de 
arbeidsdeelname van vrouwen 62,8% 
bedroeg na een voortdurende stijging 
gedurende meer dan tien jaar, en dat dit 
percentage in de Europese Unie sinds het 
begin van de economische crisis enigszins 
is afgenomen en voor het jaar 2011 op 
62,3% is vastgesteld; wijst daarom op de 
noodzaak van duurzame antwoorden met 
mainstreaming van gendergelijkheid in het 
beleid tot behoud van de werkgelegenheid 
en het herstel van de groei;

2. herinnert eraan dat in 2008 de 
arbeidsdeelname van vrouwen 62,8% 
bedroeg na een voortdurende stijging 
gedurende meer dan tien jaar, en dat dit 
percentage in de Europese Unie sinds het 
begin van de economische crisis enigszins 
is afgenomen en voor het jaar 2011 op 
62,3% is vastgesteld; wijst daarom op de 
noodzaak van duurzame antwoorden met 
mainstreaming van gendergelijkheid in het 
beleid van de EU en de lidstaten, tot 
behoud van de werkgelegenheid en het 
herstel van de groei;

Or. en

Amendement 64
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)



AM\923584NL.doc 35/94 PE502.223v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Europese Commissie om 
een verdere aanpassing van de Europese 
structuurfondsen in overweging te nemen, 
ter waarborging van aanvullende steun 
voor werkgebieden van vrouwen die 
waarschijnlijk door de crisis getroffen 
zullen worden, en steun voor 
kinderopvang, scholing en toegang tot 
werk;

Or. en

Amendement 65
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met nadruk op dat ondanks de 
vergelijkbare werkloosheidscijfers bij 
mannen en vrouwen, de crisis voor beide 
categorieën niet dezelfde gevolgen heeft, 
dat de arbeidsvoorwaarden van vrouwen 
sneller verslechteren en hun inkomsten 
aanzienlijk dalen als gevolg van factoren 
als de bestaande inkomensverschillen van 
gemiddeld bijna 17% tussen mannen en 
vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
verschillen in hoogte van 
werkloosheidsuitkeringen, de sterke 
opkomst van het deeltijdwerk, de toename 
van precaire arbeid en tijdelijke contracten, 
wat ten koste gaat van meer stabiele banen;

3. wijst er met nadruk op dat ondanks de 
vergelijkbare werkloosheidscijfers bij 
mannen en vrouwen, de crisis voor beide 
categorieën niet dezelfde gevolgen heeft, 
dat de arbeidsvoorwaarden van vrouwen 
sneller verslechteren en hun inkomsten 
aanzienlijk dalen als gevolg van factoren 
als de bestaande inkomensverschillen van 
gemiddeld bijna 17% tussen mannen en 
vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
verschillen in hoogte van 
werkloosheidsuitkeringen, de sterke 
opkomst van het deeltijdwerk, de toename 
van precaire arbeid en tijdelijke contracten, 
wat ten koste gaat van meer stabiele banen;
wijst erop dat ervaringen uit eerdere 
crises hebben geleerd dat de 
werkgelegenheid van mannen sneller 
herstelt dan de werkgelegenheid van 
vrouwen;

Or. es
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Amendement 66
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met nadruk op dat ondanks de 
vergelijkbare werkloosheidscijfers bij 
mannen en vrouwen, de crisis voor beide 
categorieën niet dezelfde gevolgen heeft,
dat de arbeidsvoorwaarden van vrouwen 
sneller verslechteren en hun inkomsten
aanzienlijk dalen als gevolg van factoren 
als de bestaande inkomensverschillen van 
gemiddeld bijna 17% tussen mannen en 
vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
verschillen in hoogte van 
werkloosheidsuitkeringen, de sterke 
opkomst van het deeltijdwerk, de toename 
van precaire arbeid en tijdelijke contracten, 
wat ten koste gaat van meer stabiele banen;

3. wijst er met nadruk op dat ondanks de 
vergelijkbare werkloosheidscijfers bij 
mannen en vrouwen, de crisis voor beide 
categorieën niet dezelfde gevolgen heeft,
dat de arbeidsvoorwaarden van vrouwen 
sneller verslechteren en hun inkomsten 
aanzienlijk dalen als gevolg van
verschillende factoren als de sterke 
opkomst van het deeltijdwerk, de toename 
van precaire arbeid en tijdelijke contracten, 
wat ten koste gaat van meer stabiele banen;
terwijl, gezien de bestaande 
inkomensverschillen tussen mannen en 
vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
verschillen in hoogte van 
werkloosheidsuitkeringen, de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt door de crisis 
is verslechterd;

Or. en

Amendement 67
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met nadruk op dat ondanks de 
vergelijkbare werkloosheidscijfers bij 
mannen en vrouwen, de crisis voor beide 
categorieën niet dezelfde gevolgen heeft, 
dat de arbeidsvoorwaarden van vrouwen 
sneller verslechteren en hun inkomsten 
aanzienlijk dalen als gevolg van factoren 

3. wijst er met nadruk op dat ondanks de 
vergelijkbare werkloosheidscijfers bij 
mannen en vrouwen, de crisis voor beide 
categorieën niet dezelfde gevolgen heeft, 
dat de arbeidsvoorwaarden van vrouwen 
sneller verslechteren door met name de 
ontwikkeling van atypische 
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als de bestaande inkomensverschillen van 
gemiddeld bijna 17% tussen mannen en 
vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
verschillen in hoogte van 
werkloosheidsuitkeringen, de sterke 
opkomst van het deeltijdwerk, de toename 
van precaire arbeid en tijdelijke contracten, 
wat ten koste gaat van meer stabiele banen;

contractvormen en hun inkomsten 
aanzienlijk dalen als gevolg van factoren 
als de bestaande inkomensverschillen van 
gemiddeld bijna 17% tussen mannen en 
vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
verschillen in hoogte van 
werkloosheidsuitkeringen, de sterke 
opkomst van het deeltijdwerk, de toename 
van precaire arbeid en tijdelijke contracten, 
wat ten koste gaat van meer stabiele banen;

Or. it

Amendement 68
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat er zeer grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, dat de arbeidsdeelname 
van vrouwen varieert tussen 48,6% en 
77,2% en dat deze uiteenlopende 
omstandigheden vragen om een aanpak die 
aansluit op iedere situatie; onderstreept 
bovendien dat er gemeenschappelijke, 
betrouwbare indicatoren nodig zijn om de 
behoeften in kaart te kunnen brengen en 
daar adequaat op in te spelen;

4. herinnert eraan dat er zeer grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, dat de arbeidsdeelname 
van vrouwen varieert tussen 48,6% en 
77,2% en dat deze uiteenlopende 
omstandigheden vragen om een aanpak die 
aansluit op iedere situatie; onderstreept 
bovendien dat er gemeenschappelijke, 
betrouwbare indicatoren en daarom 
betrouwbare en vergelijkbare statistische 
gegevens nodig zijn om de verschillende
behoeften in kaart te kunnen brengen en 
daar adequaat op in te spelen;

Or. en

Amendement 69
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat er zeer grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, dat de arbeidsdeelname 
van vrouwen varieert tussen 48,6% en 
77,2% en dat deze uiteenlopende 
omstandigheden vragen om een aanpak die 
aansluit op iedere situatie; onderstreept 
bovendien dat er gemeenschappelijke, 
betrouwbare indicatoren nodig zijn om de
behoeften in kaart te kunnen brengen en 
daar adequaat op in te spelen;

4. herinnert eraan dat er zeer grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, dat de arbeidsdeelname 
van vrouwen varieert tussen 48,6% en 
77,2% en dat deze uiteenlopende 
omstandigheden vragen om een aanpak die 
aansluit op iedere situatie; onderstreept 
bovendien dat er gemeenschappelijke, 
betrouwbare indicatoren nodig zijn om de
situatie in kaart te kunnen brengen, de 
behoeften te kunnen bepalen en daar 
adequaat op in te spelen;

Or. en

Amendement 70
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat er zeer grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, dat de arbeidsdeelname 
van vrouwen varieert tussen 48,6% en 
77,2% en dat deze uiteenlopende 
omstandigheden vragen om een aanpak die 
aansluit op iedere situatie; onderstreept 
bovendien dat er gemeenschappelijke, 
betrouwbare indicatoren nodig zijn om de 
behoeften in kaart te kunnen brengen en 
daar adequaat op in te spelen;

4. herinnert eraan dat er zeer grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, dat de arbeidsdeelname 
van vrouwen varieert tussen 48,6% en 
77,2% en dat deze uiteenlopende 
omstandigheden vragen om een specifieke
aanpak die aansluit op iedere situatie in het 
kader van een Europese allesomvattende 
aanpak; onderstreept bovendien dat er 
gemeenschappelijke, betrouwbare 
indicatoren nodig zijn om de behoeften in 
kaart te kunnen brengen en daar adequaat 
op in te spelen;

Or. fr
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Amendement 71
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat reeds voor de 
uitbraak van de economische crisis 
vrouwen de meeste precaire banen en 
deeltijdbanen bezetten en dat deze tendens 
is versterkt door de crisis;

5. herinnert eraan dat reeds voor de 
uitbraak van de economische crisis 
vrouwen de meeste precaire banen en 
deeltijdbanen bezetten en dat deze tendens 
is versterkt door de crisis; dit was vooral 
het geval in Zuid-Europese landen;

Or. en

Amendement 72
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat reeds voor de 
uitbraak van de economische crisis 
vrouwen de meeste precaire banen en 
deeltijdbanen bezetten en dat deze tendens 
is versterkt door de crisis;

5. herinnert eraan dat reeds voor de 
uitbraak van de economische crisis 
vrouwen de meeste precaire banen en 
deeltijdbanen bezetten en dat deze tendens 
is versterkt door de crisis, waardoor tal 
van vrouwen in een reeds verzwakte 
positie steeds meer risico op sociale 
uitsluiting lopen;

Or. fr

Amendement 73
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat het recht op werk 
een essentiële voorwaarde is om gelijke 
rechten in de praktijk te kunnen brengen 
en voor de economische 
onafhankelijkheid en de beroepsmatige 
ontplooiing van vrouwen en dringt 
daarom aan op de uitbanning van 
marginaal werk door toepassing van het 
beginsel dat een echte arbeidsplaats een 
vaste arbeidsplaats moet zijn en door 
erkenning van het belang en de waarde 
van banen met rechten;

Or.pt

Amendement 74
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de EU en haar lidstaten op tot 
een herformulering van de huidige 
antwoorden op de economische crisis om 
te waarborgen dat de getroffen 
maatregelen gericht zijn op de lange 
termijn en dat er geen sprake is van 
ondergraving van het welzijnsbeleid en de 
publieke structuren die een voorwaarde 
vormen voor meer gendergelijkheid, zoals 
sociale diensten en zorgfaciliteiten, 
gezondheidszorg, onderwijs en rechten 
van werknemers;

Or. en

Amendement 75
Katarína Neveďalová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert eraan dat het voor 
vrouwen steeds moeilijker wordt om van 
onderwijs naar werk over te stappen en 
dat dit er uiteindelijk toe leidt dat mannen 
en vrouwen hun vaardigheden 
verschillend inschatten;

Or. sk

Amendement 76
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst er met bezorgdheid op dat de 
werkloosheid onder jonge vrouwen is 
gestegen van 18,8% in 2009 tot 20,8% in 
2011;
is ingenomen met het pakket maatregelen 
van de Commissie om de onaanvaardbaar 
hoge niveaus van jeugdwerkloosheid en 
sociale uitsluiting aan te pakken en 
jongeren banen, onderwijs en opleiding te 
bieden;

Or. it

Amendement 77
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)



PE502.223v01-00 42/94 AM\923584NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt het feit dat de crisis 
ernstiger gevolgen zal hebben voor de 
volgende kwetsbare groepen van 
vrouwen: gehandicapten, immigranten, 
vrouwen die tot een etnische minderheid 
behoren, laagopgeleiden, langdurig 
werklozen, alleenstaande vrouwen zonder 
middelen, vrouwen met personen ten 
laste, enz.;

Or. es

Amendement 78
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat de structurele 
hervormingen die uit de aanpak van de 
huidige crisis zullen voortvloeien, de 
gelegenheid bieden tot het rechtzetten van 
bepaalde discriminerende gedragingen op 
grond van gender die nog veel te vaak op 
de Europese arbeidsmarkt voorkomen;

Or. fr

Amendement 79
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept dat het gewicht van 
vrouwen die actief zijn in de informele 
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economie groter is dan van mannen, mede 
doordat de sectoren waarin vrouwen 
traditioneel het vaakst actief zijn, zoals 
huishoudelijk werk of zorg, minder 
onderworpen zijn aan regelgeving; wijst 
er anderzijds op dat de informele 
economie ten gevolge van de crisis is 
toegenomen, hoewel de omvang ervan 
moeilijk vastgesteld kan worden omdat er 
geen betrouwbare gegevens bestaan over 
het voorkomen en het gewicht ervan;

Or. es

Amendement 80
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat vrouwen cruciaal zijn 
geweest bij de bestrijding van de crisis en 
zij volgens recente publicaties een 
essentiële rol spelen in de verbetering van 
de concurrentiekracht en de prestaties van 
de bedrijven als zij bestuursposten 
bezetten, en dat het derhalve dringend 
nodig is om hen bij de voorbereiding van 
herstelplannen te betrekken om zo de 
sociale samenhang te verbeteren;

6. benadrukt dat vrouwen cruciaal zijn 
geweest bij de bestrijding van de crisis en 
zij volgens recente publicaties een 
essentiële rol spelen in de verbetering van 
de concurrentiekracht en de prestaties van 
de bedrijven als zij bestuursposten 
bezetten, en dat het derhalve dringend 
nodig is om hen bij de voorbereiding en 
het beheer van herstelplannen te betrekken 
om zo de sociale samenhang te verbeteren;

Or. el

Amendement 81
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat vrouwen cruciaal zijn 
geweest bij de bestrijding van de crisis en 
zij volgens recente publicaties een 
essentiële rol spelen in de verbetering van 
de concurrentiekracht en de prestaties van 
de bedrijven als zij bestuursposten 
bezetten, en dat het derhalve dringend 
nodig is om hen bij de voorbereiding van 
herstelplannen te betrekken om zo de 
sociale samenhang te verbeteren;

6. benadrukt dat vrouwen cruciaal zijn 
geweest bij de bestrijding van de crisis; is 
ervan overtuigd dat zij een aanzienlijk 
potentieel vormen voor de verbetering van 
de concurrentiekracht en de prestaties van 
de bedrijven, in het bijzonder als zij er
bestuursposten bezetten; dat het derhalve
met name dringend nodig is om hen bij de 
voorbereiding van herstelplannen te 
betrekken om zo de sociale samenhang te 
verbeteren;

Or. fr

Amendement 82
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de huidige economische 
en financiële crisis en de daaruit 
voortvloeiende bezuinigingen de resultaten 
van het beleid ter bevordering van de 
gendergelijkheid niet in gevaar mogen 
brengen, en geen voorwendsel mogen zijn 
om de inspanningen ter zake te 
verminderen;

7. benadrukt dat de huidige economische 
en financiële crisis en de daaruit 
voortvloeiende bezuinigingen de resultaten 
van het beleid ter bevordering van de 
gendergelijkheid niet in gevaar mogen 
brengen, en geen voorwendsel mogen zijn 
om de inspanningen ter zake te 
verminderen; benadrukt dat het beleid op 
het gebied van gelijkheid moet worden 
beschouwd als deel van de oplossing om 
uit de crisis te komen, het talent en de 
capaciteiten van de hele bevolking te 
benutten en daarvan te profiteren en in de 
toekomst een meer concurrerende 
economie tot stand te brengen;

Or. es
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Amendement 83
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de huidige economische 
en financiële crisis en de daaruit 
voortvloeiende bezuinigingen de resultaten 
van het beleid ter bevordering van de 
gendergelijkheid niet in gevaar mogen 
brengen, en geen voorwendsel mogen zijn 
om de inspanningen ter zake te 
verminderen;

7. benadrukt dat de huidige economische 
en financiële crisis en de daaruit 
voortvloeiende bezuinigingen de resultaten 
van het beleid ter bevordering van de 
gendergelijkheid niet in gevaar mogen 
brengen, en geen voorwendsel mogen zijn 
om de inspanningen ter zake te 
verminderen en verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat in alle voorgenomen 
begrotingsbeleid het aspect van 
gendermainstreaming wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 84
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de huidige economische 
en financiële crisis en de daaruit 
voortvloeiende bezuinigingen de resultaten 
van het beleid ter bevordering van de 
gendergelijkheid niet in gevaar mogen 
brengen, en geen voorwendsel mogen zijn 
om de inspanningen ter zake te 
verminderen;

7. benadrukt dat de huidige economische 
en financiële crisis en de daaruit 
voortvloeiende bezuinigingen de resultaten 
van het beleid ter bevordering van de 
gendergelijkheid niet in gevaar mogen 
brengen, en geen voorwendsel mogen zijn 
om de inspanningen ter zake te 
verminderen, maar daarentegen de 
lidstaten moeten aansporen dit aspect in 
hun arbeidsmarktbeleid op te nemen;

Or. fr
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Amendement 85
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat er binnen de 
Europese Unie sprake is van een dalend 
geboortecijfer, wat nog versterkt wordt 
door de crisis, omdat stellen, en met name 
jongere vrouwen, vanwege de 
werkloosheid, marginalisering en 
onzekerheid over de toekomst, het besluit 
om kinderen te krijgen uitstellen, 
waardoor de vergrijzing binnen de 
Europese Unie nog verder toeneemt;

Or.pt

Amendement 86
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt het belang van een 
herziening van het macro-economisch, 
sociaal en arbeidsmarktbeleid om 
economische en sociale gerechtigheid 
voor vrouwen te bereiken, strategieën ter 
bevordering van een eerlijke 
inkomensverdeling te ontwikkelen, een 
minimuminkomen en fatsoenlijke lonen 
en pensioenen te waarborgen, de 
inkomensverschillen tussen mannen en 
vrouwen te verkleinen, meer 
hoogwaardige banen met sociale rechten 
voor vrouwen te creëren, vrouwen en 
meisjes toegang te bieden tot 
hoogwaardige openbare dienstverlening, 
de sociale voorzieningen en 
buurtvoorzieningen te verbeteren, zoals 
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crèches, kleuterscholen en andere vormen 
van kinderopvang, buurtcentra voor 
vrijetijdsbesteding en 
gezinsondersteuning, en centra waar 
verschillende generaties samenkomen;

Or. en

Amendement 87
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen 
hebben dat de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en de werkloosheid 
van vrouwen zullen toenemen, aangezien 
vooral zij in de openbare sector werkzaam 
zijn en de voornaamste begunstigden zijn 
van het sociale beleid, en daarmee tot de 
verdere feminisering van de armoede 
zullen leiden;

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen hebben 
dat de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en de werkloosheid van vrouwen 
zullen toenemen, aangezien vooral zij in de 
openbare sector werkzaam zijn en de 

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen hebben 
dat de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, de werkloosheid van vrouwen en 
de feminisering van de armoede zullen 
toenemen, aangezien vooral vrouwen in de 
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voornaamste begunstigden zijn van het 
sociale beleid, en daarmee tot de verdere 
feminisering van de armoede zullen 
leiden;

openbare sector werkzaam zijn en de 
voornaamste begunstigden zijn van het 
sociale beleid;

Or. en

Amendement 89
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen hebben 
dat de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en de werkloosheid van vrouwen 
zullen toenemen, aangezien vooral zij in de 
openbare sector werkzaam zijn en de 
voornaamste begunstigden zijn van het 
sociale beleid, en daarmee tot de verdere 
feminisering van de armoede zullen leiden;

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen hebben 
dat de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en de werkloosheid van vrouwen 
zullen toenemen, aangezien vooral zij in de 
openbare sector werkzaam zijn en de 
voornaamste begunstigden zijn van het 
sociale beleid, en daarmee tot de verdere 
feminisering van de armoede zullen leiden;
en vraagt daarom om een passende 
verhoging van de begrotingsmiddelen;

Or. en

Amendement 90
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen hebben 
dat de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en de werkloosheid van vrouwen 
zullen toenemen, aangezien vooral zij in 
de openbare sector werkzaam zijn en de 

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen hebben 
dat de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en de werkloosheid van vrouwen 
zullen toenemen, en daarmee tot de verdere 
feminisering van de armoede zullen leiden;
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voornaamste begunstigden zijn van het 
sociale beleid, en daarmee tot de verdere 
feminisering van de armoede zullen leiden;

Or. en

Amendement 91
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven tot gevolg zullen
hebben dat de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en de werkloosheid van 
vrouwen zullen toenemen, aangezien 
vooral zij in de openbare sector werkzaam 
zijn en de voornaamste begunstigden zijn 
van het sociale beleid, en daarmee tot de 
verdere feminisering van de armoede 
zullen leiden;

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven, in het kader van het 
economisch beleid van de Europese Unie 
op macrostructureel niveau, met name 
door de maatregelen die worden toegepast 
in het kader van het "Economisch 
bestuur"en van de financieel 
herstelprogramma's ertoe leiden en ertoe
zullen blijven leiden dat de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en de 
werkloosheid van vrouwen zullen 
toenemen, aangezien vooral zij in de 
openbare sector werkzaam zijn en de 
voornaamste begunstigden zijn van het 
sociale beleid, en daarmee tot de verdere 
feminisering van de armoede zullen leiden, 
en dat er derhalve een beleidswijziging 
nodig is;

Or.pt

Amendement 92
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 8. wijst erop dat de bezuinigingen op de 
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overheidsuitgaven tot gevolg zullen
hebben dat de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en de werkloosheid van 
vrouwen zullen toenemen, aangezien 
vooral zij in de openbare sector werkzaam 
zijn en de voornaamste begunstigden zijn 
van het sociale beleid, en daarmee tot de 
verdere feminisering van de armoede 
zullen leiden;

overheidsuitgaven niet genderneutraal 
zijn, maar tot gevolg hebben dat de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
de werkloosheid van vrouwen zullen 
toenemen, aangezien vooral zij in de 
openbare sector werkzaam zijn en de 
voornaamste begunstigden zijn van het 
sociale beleid, en daarmee tot de verdere 
feminisering van de armoede zullen leiden;

Or. en

Amendement 93
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten en de Europese 
instellingen om bij de planning van 
bezuinigingsmaatregelen 
gendereffectbeoordelingen toe te passen, 
om te zorgen dat de gevolgen hiervan zo 
genderneutraal mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 94
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten om 
genderbudgettering in te voeren om 
overheidsprogramma's en –beleid te 
analyseren, te onderzoeken wat de 
gevolgen hiervan zijn voor de toewijzing 
van middelen en welke bijdrage ze leveren 
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aan de gelijkheid van vrouwen en 
mannen;

Or. en

Amendement 95
Katarína Neveďalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat vrouwen een groter 
risico lopen op vertraging in de 
ontwikkeling van hun loopbaan dan 
mannen omdat zij accepteren op een lager 
niveau te beginnen of deeltijds te werken, 
en dat deze groep bijgevolg kwetsbaarder 
is, een onbevredigend inkomensniveau 
heeft en sterker lijdt onder armoede;

Or. sk

Amendement 96
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten doeltreffende 
voorzieningen te garanderen voor 
betaalbare, toegankelijke en goede opvang 
van en zorg voor kinderen en andere 
afhankelijke personen die aansluiten bij 
de arbeidstijden van vrouwen en mannen 
met een fulltimebaan;

Or. es
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Amendement 97
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op de noodzaak van het direct 
invoeren van beleidsmaatregelen voor 
herintreding en integratie in de 
bedrijfswereld voor deze werknemers uit 
de openbare sector, die voor de 
meerderheid uit vrouwen bestaan, en 
wiens baan door de bezuinigingen op de 
openbare diensten op de tocht staat;

Or. fr

Amendement 98
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het perspectief van gendergelijkheid te 
mainstreamen in al het 
werkgelegenheidsbeleid, de noodzakelijke 
maatregelen te nemen om vrouwen weer 
aan het werk te krijgen en deze benadering 
in alle richtsnoeren van de Europese Unie 
met betrekking tot werkgelegenheid een 
plaats te geven;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het perspectief van gendergelijkheid te 
mainstreamen in al het 
werkgelegenheidsbeleid, de noodzakelijke 
maatregelen te nemen om vrouwen weer 
aan het werk te krijgen in niet alleen 
laagbetaalde maar ook leidinggevende 
functies en deze benadering in alle 
richtsnoeren van de Europese Unie met 
betrekking tot werkgelegenheid een plaats 
te geven

Or. el
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Amendement 99
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het perspectief van gendergelijkheid te 
mainstreamen in al het 
werkgelegenheidsbeleid, de noodzakelijke 
maatregelen te nemen om vrouwen weer 
aan het werk te krijgen en deze benadering 
in alle richtsnoeren van de Europese Unie 
met betrekking tot werkgelegenheid een 
plaats te geven;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het perspectief van gendergelijkheid te 
mainstreamen in al het 
werkgelegenheidsbeleid, de noodzakelijke 
maatregelen te nemen om vrouwen weer 
aan het werk te krijgen en deze benadering 
in alle richtsnoeren van de Europese Unie 
met betrekking tot werkgelegenheid een 
plaats te geven; dringt aan, vooral met het 
oog op het volgende meerjarig financieel 
kader 2014-2020, op een goede 
genderbudgettering om de doelstellingen 
van het pact voor gendergelijkheid en de 
Europa 2020-strategie te verwezenlijken; 

Or. en

Amendement 100
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt dat er in de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 geen sprake is van een 
toenemende arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen, hoewel dit een van de 
kerndoelen van de EU 2020-strategie is; 
verzoekt de Raad bij de opstelling van de 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van dit jaar in het kader van het Europees 
Semester de bevordering van participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt als 
prioriteit toe te voegen;

Or. en
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Amendement 101
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten de 
gendergelijkheid in alle toekomstige 
nationale hervormingsprogramma's op te 
nemen en systematisch aan te pakken;

Or. en

Amendement 102
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept de lidstaten op zich in te zetten 
voor een actief arbeidsmarktbeleid, een
sterke sociale dialoog, normen voor banen 
en sociale bescherming om de rechten van 
vrouwen, met inbegrip van vrouwelijke 
migranten, te waarborgen, en te strijden 
tegen gedwongen arbeid en zwart werk;

Or. en

Amendement 103
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om de deelname van moeders aan 
de arbeidsmarkt te stimuleren, zoals 
telewerken of beleidsmaatregelen voor 
opleiding en herscholing, zodat de 
terugkeer naar de arbeidsmarkt na 
afwezigheid wegens moederschap kan 
worden vergemakkelijkt;

Or. it

Amendement 104
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel voor 
een richtlijn ter verbetering van het 
evenwicht tussen mannen en vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven;

Schrappen

Or. en

Amendement 105
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel voor een 
richtlijn ter verbetering van het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven;

10. is ingenomen met het voorstel voor een 
richtlijn ter verbetering van het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven waardoor vrouwen toegang 
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kunnen krijgen tot hoger gekwalificeerde 
en beter betaalde banen;

Or. en

Amendement 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel voor een 
richtlijn ter verbetering van het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven;

10. is ingenomen met het voorstel voor een 
richtlijn ter verbetering van het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven en verzoekt de lidstaten dit 
voorstel te steunen en zich voor te 
bereiden op de toepassing ervan;

Or. el

Amendement 107
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel voor een 
richtlijn ter verbetering van het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven;

10. is ingenomen met het voorstel voor een 
richtlijn ter verbetering van het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen in 
leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven; verzoekt om de goedkeuring 
van gelijksoortige bindende wettelijke 
maatregelen in andere kringen, zoals 
overheidsinstellingen, bestuursinstanties 
en organisaties op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau, die het 
goede voorbeeld zouden moeten geven wat 
betreft gendergelijkheid in 
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besluitvormingsprocessen;

Or. es

Amendement 108
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
met het oog op de bevordering van het 
evenwicht tussen mannen en vrouwen een 
strategie uit te werken voor niet onder 
deze richtlijn vallende kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Or. el

Amendement 109
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verwerpt het feit dat vrouwen bij de 
financiële besluitvorming 
ondervertegenwoordigd zijn en dat ze 
eigenlijk vrijwel zijn uitgesloten van 
financiële besluitvorming; verzoekt de
Raad, de Commissie en de lidstaten de 
deelname van vrouwen aan de 
besluitvorming op alle niveaus te 
verbeteren, met name op het gebied van 
budgettering en regelingen met 
betrekking tot het bestuur van Europese 
financiële stelsels, waaronder de 
Europese Centrale Bank; onderstreept in 
dit verband het belang van het bevorderen 
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van het financieel alfabetisme bij meisjes 
en vrouwen;

Or. es

Amendement 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten beleid uit te 
stippelen om werknemers massaal op te 
leiden ter voorbereiding op de verdere 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 
nieuwe banen, waarbij de specifieke positie 
van vrouwen in acht wordt genomen; 
verzoekt om een systematische uitvoering 
van opleidingsplannen in de bedrijven 
zodat werknemers kunnen worden 
omgeschoold, zodat op de werknemers 
persoonlijk toegesneden voorstellen 
kunnen worden gedaan voor een andere 
functie, en aangepaste opleidingen worden 
aangeboden aan werkzoekenden en 
laaggeschoolde werknemers;

11. verzoekt de lidstaten beleid uit te 
stippelen om werknemers massaal op te 
leiden ter voorbereiding op de verdere 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 
nieuwe banen, waarbij de specifieke positie 
van vrouwen in acht wordt genomen; 
verzoekt om een systematische uitvoering 
van opleidingsplannen in de bedrijven 
zodat werknemers kunnen worden 
omgeschoold, zodat op de werknemers 
persoonlijk toegesneden voorstellen 
kunnen worden gedaan voor een andere 
functie, en aangepaste opleidingen worden 
aangeboden aan werkzoekenden en 
laaggeschoolde werknemers; verzoekt hen 
tevens om een volledig overzicht te maken 
van de tekorten per arbeidsmarktsegment 
opdat een deel van de vrouwen zich 
gericht kan voorbereiden en naar werk 
kan zoeken

Or. el

Amendement 111
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten beleid uit te 
stippelen om werknemers massaal op te 
leiden ter voorbereiding op de verdere 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 
nieuwe banen, waarbij de specifieke positie 
van vrouwen in acht wordt genomen; 
verzoekt om een systematische uitvoering 
van opleidingsplannen in de bedrijven 
zodat werknemers kunnen worden 
omgeschoold, zodat op de werknemers 
persoonlijk toegesneden voorstellen 
kunnen worden gedaan voor een andere 
functie, en aangepaste opleidingen worden 
aangeboden aan werkzoekenden en 
laaggeschoolde werknemers;

11. verzoekt de lidstaten beleid uit te 
stippelen voor scholing van werknemers in 
de sectoren die het meest worden 
getroffen door de nadelige gevolgen van 
de crisis of de globalisering ter 
voorbereiding op de verdere 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 
nieuwe banen, waarbij de specifieke positie 
van vrouwen in acht wordt genomen; 
verzoekt om een systematische uitvoering 
van opleidingsplannen in de bedrijven 
zodat werknemers kunnen worden 
omgeschoold, zodat op de werknemers 
persoonlijk toegesneden voorstellen 
kunnen worden gedaan voor een andere 
functie, en aangepaste opleidingen worden 
aangeboden aan werkzoekenden en 
laaggeschoolde werknemers;

Or. en

Amendement 112
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten beleid uit te 
stippelen om werknemers massaal op te 
leiden ter voorbereiding op de verdere 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 
nieuwe banen, waarbij de specifieke positie 
van vrouwen in acht wordt genomen; 
verzoekt om een systematische uitvoering 
van opleidingsplannen in de bedrijven 
zodat werknemers kunnen worden 
omgeschoold, zodat op de werknemers 
persoonlijk toegesneden voorstellen 
kunnen worden gedaan voor een andere 
functie, en aangepaste opleidingen worden 
aangeboden aan werkzoekenden en 

11. verzoekt de lidstaten beleid uit te 
stippelen om werknemers massaal op te 
leiden ter voorbereiding op de verdere 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 
nieuwe banen, waarbij de specifieke positie 
van vrouwen en met name het feit dat 
vrouwen vaker dan mannen hun carrière 
moeten onderbreken om de zorg op zich te 
kunnen nemen voor kinderen of oude en 
zieke familieleden, in acht worden
genomen; verzoekt om een systematische 
uitvoering van opleidingsplannen in de 
bedrijven zodat werknemers kunnen 
worden omgeschoold, zodat op de 
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laaggeschoolde werknemers; werknemers persoonlijk toegesneden 
voorstellen kunnen worden gedaan voor 
een andere functie, en aangepaste 
opleidingen worden aangeboden aan 
werkzoekenden en laaggeschoolde 
werknemers;

Or. it

Amendement 113
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat door de 
bezuinigingen in de zorgsector vrouwen in 
feite voor het werk opdraaien en de 
gendergelijkheid wordt ondermijnd, en 
verzoekt alle lidstaten plannen voor 
zorgvoorzieningen te ontwikkelen als 
centraal onderdeel van de 
verzorgingsstaat, waardoor sociale 
gerechtigheid en gendergelijkheid tot 
stand komt; 

Or. en

Amendement 114
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, om hun arbeidsparticipatie in
de verschillende bedrijfstakken te verhogen 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, waarbij vooral aandacht moet 
worden besteed aan de verwerving van 
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en daarbij specifieke ondersteunende 
maatregelen te nemen waardoor vrouwen 
werk, opleiding en gezinsleven kunnen 
combineren; herinnert aan de belangrijke 
rol die het Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

nieuwe vaardigheden op het gebied van 
nieuwe technologieën en IT, om hun
toegang tot de verschillende bedrijfstakken 
te vergemakkelijken en hun 
arbeidsparticipatie hierin te verhogen en 
daarbij specifieke ondersteunende 
maatregelen te nemen waardoor vrouwen 
werk, opleiding en gezinsleven kunnen 
combineren; herinnert aan de belangrijke 
rol die het Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, om hun arbeidsparticipatie in 
de verschillende bedrijfstakken te verhogen 
en daarbij specifieke ondersteunende 
maatregelen te nemen waardoor vrouwen 
werk, opleiding en gezinsleven kunnen 
combineren; herinnert aan de belangrijke 
rol die het Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, om hun arbeidsparticipatie in 
de verschillende bedrijfstakken te verhogen 
en daarbij specifieke ondersteunende 
maatregelen te nemen waardoor vrouwen 
werk, opleiding en gezinsleven kunnen 
combineren; herinnert aan de belangrijke 
rol die het Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen ten gunste van met name de 
vrouwen die het sterkst door de 
economische crisis worden getroffen;

Or. el
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Amendement 116
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, om hun arbeidsparticipatie in 
de verschillende bedrijfstakken te verhogen 
en daarbij specifieke ondersteunende 
maatregelen te nemen waardoor vrouwen 
werk, opleiding en gezinsleven kunnen 
combineren; herinnert aan de belangrijke 
rol die het Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen en de dringende behoefte aan 
programma's voor een leven lang leren te 
benadrukken, om hun arbeidsparticipatie 
in de verschillende bedrijfstakken te 
verhogen en daarbij specifieke 
ondersteunende maatregelen te nemen 
waardoor vrouwen werk, opleiding en 
gezinsleven kunnen combineren; herinnert 
aan de belangrijke rol die het Europees 
Sociaal Fonds met zijn opleidingsbeleid bij 
de arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 117
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, om hun arbeidsparticipatie in 
de verschillende bedrijfstakken te verhogen 
en daarbij specifieke ondersteunende 
maatregelen te nemen waardoor vrouwen 
werk, opleiding en gezinsleven kunnen 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, om hun arbeidsparticipatie in 
de verschillende bedrijfstakken te 
verhogen, met name in de economische en
financiële sector waar vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn, en daarbij 
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combineren; herinnert aan de belangrijke 
rol die het Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

specifieke ondersteunende maatregelen te 
nemen waardoor vrouwen werk, opleiding 
en gezinsleven kunnen combineren; 
herinnert aan de belangrijke rol die het 
Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 118
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen te 
bevorderen, om hun arbeidsparticipatie in 
de verschillende bedrijfstakken te verhogen 
en daarbij specifieke ondersteunende 
maatregelen te nemen waardoor vrouwen 
werk, opleiding en gezinsleven kunnen 
combineren; herinnert aan de belangrijke 
rol die het Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om beleid en programma's voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen van alle 
leeftijdsgroepen te bevorderen, om hun 
arbeidsparticipatie in de verschillende 
bedrijfstakken te verhogen en daarbij 
specifieke ondersteunende maatregelen te 
nemen waardoor vrouwen werk, opleiding 
en gezinsleven kunnen combineren; 
herinnert aan de belangrijke rol die het 
Europees Sociaal Fonds met zijn 
opleidingsbeleid bij de 
arbeidsmarktintegratie heeft gespeeld en 
verzoekt de lidstaten en de lagere 
overheden het gebruik van dit fonds te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 119
Minodora Cliveti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
speciale programma's ter bevordering van 
de actieve insluiting of re-integratie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt en voor 
specifieke mogelijkheden op het gebied 
van een leven lang leren met het oog op 
het verkrijgen van de vaardigheden en 
kwalificaties, zoals empowerment, het 
kweken van zelfvertrouwen en het 
vergroten van de eigen capaciteiten, 
waaraan met het oog op de Europa 2020-
strategie behoefte is;

Or. en

Amendement 120
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept het belang van 
opleiding op hoog niveau ter stimulering 
van de toegang van vrouwen tot sectoren 
waarin zij ondervertegenwoordigd zijn, 
zoals wetenschappelijk onderzoek en 
technologische ontwikkeling, zeker op een 
moment waarop Europa behoefte heeft 
aan meer onderzoekers om innovatie te 
bevorderen en de economie te versterken;

Or. it

Amendement 121
Silvia Costa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten om de 
werkgelegenheid van vrouwen in de 
strategische ontwikkelingssectoren te 
bevorderen en te stimuleren door middel 
van specifieke maatregelen voor 
voortgezette opleiding, gerichte toetreding 
tot de arbeidsmarkt, 
werktijdflexibilisering, gelijke beloning, 
herziening van de belasting- en 
pensioenregelingen; 

Or. it

Amendement 122
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan dat in vele lidstaten de 
toegang tot de eerste voltijdbaan voor 
jonge vrouwen (leeftijdcategorie 15-24 
jaar) is verslechterd sinds het begin van de 
crisis en dat om deze situatie het hoofd te 
bieden, velen onder hen hun studie hebben 
voortgezet; stelt vast dat ondanks deze 
tendens en het feit dat een hogere opleiding 
vrouwen een betere bescherming heeft 
geboden, hun diploma minder vruchten 
afwerpt dan bij mannen;

13. herinnert eraan dat in vele lidstaten de 
toegang tot de eerste voltijdbaan voor 
jonge vrouwen (leeftijdcategorie 15-24 
jaar) is verslechterd sinds het begin van de 
crisis en dat om deze situatie het hoofd te 
bieden, velen onder hen hun studie hebben 
voortgezet; stelt vast dat ondanks deze 
tendens en het feit dat een hogere opleiding 
vrouwen een betere bescherming heeft 
geboden, hun diploma minder vruchten 
afwerpt dan bij mannen; verzoekt de 
lidstaten zich te richten op strategieën 
waarbij onderwijs- en scholingsbeleid 
gepaard gaat met werkgelegenheidsbeleid 
speciaal voor jonge vrouwen;

Or. en
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Amendement 123
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten in het 
curriculum van middelbare scholen 
basislessen over financiën en 
ondernemerschap op te nemen; 

Or. en

Amendement 124
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de gevolgen van de nieuwe 
pensioenstelsels voor de verschillende 
categorieën van vrouwen te evalueren, 
waarbij zij in het bijzonder aandacht 
moeten besteden aan deeltijdse en 
atypische contracten, en om de sociale 
vangnetsystemen aan te passen, in het 
bijzonder aan de jongere generaties;

Or. it

Amendement 125
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet, en de ontwikkeling te 
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching;

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet, en de ontwikkeling te 
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching; investeringen in 
vrouwen en gendergelijkheid zijn van 
groot belang om economische stabiliteit te 
garanderen en economische schokken te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 126
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet, en de ontwikkeling te
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching;

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet, waarbij gestreefd wordt naar 
nieuwe financierings- en
ondersteuningsinstrumenten en naar de 
ontwikkeling van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching, maar waarbij 
ook de uitwisseling van goede praktijken 
tussen lidstaten en marktdeelnemers 
wordt aangemoedigd;

Or. el
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Amendement 127
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet, en de ontwikkeling te 
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching;

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, onder andere
via microkrediet, en de ontwikkeling te 
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching;

Or. en

Amendement 128
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet, en de ontwikkeling te 
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching;

14. verzoekt de lidstaten zich ten behoeve 
van de versterking van de economische 
positie van vrouwen te richten op het 
ondernemerschap onder vrouwen door het 
starten van bedrijven door vrouwen aan te 
moedigen en een verbeterde toegang van 
vrouwen tot financiering te ondersteunen, 
met name via microkrediet, en de 
ontwikkeling te bevorderen van 
vrouwennetwerken van ondernemers en 
coaching;

Or. en
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Amendement 129
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen aan te moedigen en een 
verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet, en de ontwikkeling te 
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching;

14. verzoekt de lidstaten het 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen door het starten van bedrijven 
door vrouwen en met name jonge en 
geïmmigreerde vrouwen aan te moedigen 
en een verbeterde toegang van vrouwen tot 
financiering te ondersteunen, met name via 
microkrediet en onder meer ook gerichte 
technische bijstand en begeleidende 
maatregelen, en de ontwikkeling te 
bevorderen van vrouwennetwerken van 
ondernemers en coaching;

Or. it

Amendement 130
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten de participatie 
van vrouwen op alle niveaus van 
besluitvorming te verbeteren; 

Or. en

Amendement 131
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten ondernemerschap onder 
vrouwen te bevorderen en financiële steun 
te bieden aan vrouwelijke ondernemers;

Or. en

Amendement 132
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten het vrouwelijk 
ondernemerschap te bevorderen in de 
groene economie, als bron van nieuwe 
werkgelegenheid; merkt op dat 
hernieuwbare energie nieuwe 
arbeidsmogelijkheden kan creëren voor 
vrouwelijke ondernemers op terreinen
waar de werkloosheid van vrouwen 
bijzonder hoog is;

15. verzoekt de lidstaten het vrouwelijk 
ondernemerschap te bevorderen in de 
groene economie, als bron van nieuwe 
werkgelegenheid; merkt op dat 
hernieuwbare energie nieuwe 
arbeidsmogelijkheden kan creëren voor 
vrouwelijke ondernemers in verafgelegen 
en perifere gebieden van de Europese 
Unie waar de werkloosheid van vrouwen 
bijzonder hoog is en er veel potentie is 
voor de exploitatie van alternatieve 
vormen van energie zoals wind- en zonne-
energie;

Or. it

Amendement 133
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept het belang van een 
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actief arbeidsmarktbeleid, actieve 
arbeidsinspecties en een sociale dialoog, 
en ook van bijscholing met het oog op het 
groener maken van de economie;

Or. en

Amendement 134
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten het scheppen van 
banen te steunen in de sociale en solidaire 
economie, waar het onbetaalde werk van 
vrouwen overheerst;

16. verzoekt de lidstaten de zorg- en 
gezondheidssector te steunen om 
voorwaarden te scheppen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie inzake de 
werkgelegenheid van vrouwen;

Or. en

Amendement 135
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten het scheppen van 
banen te steunen in de sociale en solidaire 
economie, waar het onbetaalde werk van 
vrouwen overheerst;

16. verzoekt de lidstaten het scheppen van 
banen te steunen in de sociale en solidaire 
economie, waar het onbetaalde werk van 
vrouwen overheerst, en met name nieuwe 
oplossingen voor de economische 
waardering van niet-geregistreerd legaal 
werk te zoeken en uit te voeren;

Or. fr
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Amendement 136
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten te letten op de 
gevolgen van bezuinigingen op publieke 
zorg- en gezondheidsdiensten die leiden 
tot het opnieuw privatiseren van de zorg;
benadrukt dat besparingen op uitkeringen 
in verband met moederschap, vaderschap, 
ouderschapsverlof en kinderen en andere 
zorg- en gezinsgerelateerde uitkeringen 
het inkomen van alle vrouwen met 
zorgtaken aanzienlijk hebben verlaagd;

Or. en

Amendement 137
Katarína Neveďalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat er nog steeds 
stereotype opvattingen bestaan over de 
plaats van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt, dat vrouwen proberen hun 
beroepsverplichtingen met hun 
gezinsleven te verzoenen en dat zij 
daarom kwetsbaarder zijn voor 
veranderingen in hun werk dan mannen;

Or. sk

Amendement 138
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beleid inzake 
openbaar vervoer waarin met 
gendergelijkheid rekening wordt 
gehouden, zodat vrouwen dankzij een 
reële mobiliteit actiever aan de 
arbeidsmarkt kunnen deelnemen en een 
baan kunnen zoeken en werk en 
gezinsleven beter kunnen combineren;

Schrappen

Or. en

Amendement 139
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beleid inzake 
openbaar vervoer waarin met 
gendergelijkheid rekening wordt 
gehouden, zodat vrouwen dankzij een 
reële mobiliteit actiever aan de 
arbeidsmarkt kunnen deelnemen en een 
baan kunnen zoeken en werk en 
gezinsleven beter kunnen combineren;

Schrappen

Or. en

Amendement 140
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beleid inzake 
openbaar vervoer waarin met 
gendergelijkheid rekening wordt gehouden, 

17. dringt aan op een beleid inzake 
openbaar vervoer, met name door 
uitbreiding en verbetering van het 
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zodat vrouwen dankzij een reële mobiliteit 
actiever aan de arbeidsmarkt kunnen 
deelnemen en een baan kunnen zoeken en 
werk en gezinsleven beter kunnen 
combineren;

overheidsstelsel van openbaar vervoer,
waarin met gendergelijkheid rekening 
wordt gehouden, zodat vrouwen dankzij 
een reële mobiliteit actiever aan de 
arbeidsmarkt kunnen deelnemen en een 
baan kunnen zoeken;

Or.pt

Amendement 141
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van 
daadwerkelijke waarborgen voor een 
goede afstemming tussen werk, gezin en 
privéleven, om de deelname van vrouwen 
uit alle sociale geledingen aan het sociale 
en politieke leven te versterken;

Or.pt

Amendement 142
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat het Europees 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" vooral steun moet geven 
aan de participatie van vrouwen, opdat 
vrouwen zelfvertrouwen krijgen, kennis 
kunnen opdoen via de ondernemingen in 
de interne markt en de noodzakelijke 
vaardigheden voor het managen en 
ontwikkelen van een bedrijf kunnen 
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verwerven;

Or. el

Amendement 143
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie en de Raad een 
actieplan goed te keuren om de 
doelstellingen te verwezenlijken zoals die 
zijn vastgesteld in Barcelona voor een 
betere bekostiging van de verschillende 
vormen van kinderopvang met het opzetten 
van crèches van één of meerdere bedrijven; 
wijst met nadruk op het belang van 
collectieve onderhandelingen met de 
sociale partners om de combinatie van 
werk en gezinsleven op sectoraal, nationaal 
en regionaal niveau te vergemakkelijken;

18. verzoekt de Commissie en de Raad een 
actieplan goed te keuren om de 
doelstellingen te verwezenlijken zoals die 
zijn vastgesteld in Barcelona voor een 
betere bekostiging van de verschillende 
vormen van kinderopvang met het opzetten 
van crèches van één of meerdere bedrijven; 
wijst met nadruk op het belang van 
collectieve onderhandelingen met de 
sociale partners om de combinatie van 
werk en gezinsleven op sectoraal, nationaal 
en regionaal niveau te vergemakkelijken, 
van versoepeling van de voorwaarden 
voor het verkrijgen en behouden van 
toegang tot kinderopvangsystemen die 
verband houden met de arbeidscategorie 
van vrouwen alsook van de verstrekking 
van een minimale opzeggingstermijn van 
drie maanden om opvang te vinden, zodat 
rekening wordt gehouden met de 
combinatie van werk en gezinsleven;

Or. fr

Amendement 144
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie en de Raad een 18. benadrukt dat bezuinigingen op 
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actieplan goed te keuren om de 
doelstellingen te verwezenlijken zoals die 
zijn vastgesteld in Barcelona voor een 
betere bekostiging van de verschillende 
vormen van kinderopvang met het opzetten 
van crèches van één of meerdere bedrijven; 
wijst met nadruk op het belang van 
collectieve onderhandelingen met de 
sociale partners om de combinatie van 
werk en gezinsleven op sectoraal, nationaal 
en regionaal niveau te vergemakkelijken;

openbare diensten voor kinderopvang 
rechtstreeks van invloed zijn op de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en de mogelijkheid om werk en 
privéleven te combineren; verzoekt de 
Commissie en de Raad een actieplan goed 
te keuren om de doelstellingen te 
verwezenlijken zoals die zijn vastgesteld in 
Barcelona voor een betere bekostiging van 
de verschillende vormen van kinderopvang 
met het opzetten van crèches van één of 
meerdere bedrijven; wijst met nadruk op 
het belang van collectieve 
onderhandelingen met de sociale partners 
om de combinatie van werk en gezinsleven 
op sectoraal, nationaal en regionaal niveau 
te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 145
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt erop aan dat de naleving 
van collectieve arbeidsovereenkomsten 
verplicht gesteld wordt in de particuliere 
sector, bij staatsbedrijven en in het 
openbaar bestuur, omdat dit een voor 
werknemers belangrijk instrument is en 
omdat hiermee de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op het gebied van 
arbeidscontracten gewaarborgd wordt; 
wijst daarom de maatregelen af die 
gericht zijn op flexibilisering van de 
arbeidsverhoudingen en die leiden tot een 
afgezwakte rol van de vakbonden op het 
gebied van de bescherming van de rechten 
van werknemers;

Or.pt
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Amendement 146
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst met klem op de noodzaak om 
te investeren in betaalbare diensten van 
hoge kwaliteit – zoals voltijdse 
kinderopvang, scholen waar kinderen de 
hele dag terecht kunnen en tehuizen voor 
ouderenzorg – die gendergelijkheid 
helpen bevorderen, zorgen voor een beter 
evenwicht tussen werk en gezin en een 
situatie creëren die de mogelijkheid biedt 
de arbeidsmarkt te betreden of opnieuw 
aan het werk te gaan;

Or. en

Amendement 147
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst op het feit dat de 
bezuinigingsmaatregelen eerlijk moeten 
worden verdeeld, met name door de 
gezondheidszorg te handhaven zodat de 
zorgtaak die op de schouders van vrouwen 
rust niet nog zwaarder wordt door hun 
weer een traditionele gezinsrol toe te 
bedelen;

Or. fr
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Amendement 148
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat het essentieel is 
nieuwe structuren voor kinderopvang te 
openen maar daarnaast de informele 
systemen voor kinderopvang te 
professionaliseren door kwaliteitsnormen 
vast te stellen, de voorwaarden van de 
beloning te verbeteren en de betrokkenen 
scholing te bieden; bovendien moet 
rekening worden gehouden met de 
specifieke behoeften van ouders met 
atypische werktijden en alleenstaande 
ouders;

Or. it

Amendement 149
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat de lidstaten en de 
werkgeversorganisaties hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen waar 
het gaat om de vernieuwing van de 
generaties en de rechten op het gebied van 
moederschap en vaderschap, waarbij het 
recht van vrouwen om zowel moeder als 
werknemer te zijn zonder hun rechten op 
het gebied van werk te verliezen, voorop 
moet staan;

Or.pt
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Amendement 150
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. wijst er met klem op dat de 
gevolgen van de economische en 
financiële crisis voor gezinnen, met 
inbegrip van alleenstaande ouders, 
moeten worden verzacht (waarbij gedacht 
moet worden aan mensen die in scheiding 
liggen of de situatie waarin kinderen zijn 
overgelaten aan de zorg van familie of 
autoriteiten), rekening houdend met het 
feit dat vrouwen huishoudelijke taken 
krijgen toebedeeld; 

Or. en

Amendement 151
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, rechtstreekse gevolgen 
hebben voor vrouwen, die de meeste extra 
taken op zich zullen nemen die zijn blijven 
liggen;

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang, 
toelages voor maaltijden en transport naar 
school en steun voor de zorg voor 
afhankelijke personen, rechtstreekse 
gevolgen hebben voor vrouwen, die de 
meeste extra taken op zich zullen nemen 
die zijn blijven liggen;

Or. es
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Amendement 152
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, rechtstreekse gevolgen 
hebben voor vrouwen, die de meeste extra 
taken op zich zullen nemen die zijn blijven 
liggen;

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, die hoofdzakelijk het gevolg 
zijn van het zogenaamde 
bezuinigingsbeleid dat door de Europese 
Unie aan de lidstaten wordt opgelegd,
rechtstreekse gevolgen hebben voor 
vrouwen, die de meeste extra taken op zich 
zullen nemen die zijn blijven liggen, en dat 
derhalve het overheidsstelsel van 
voorzieningen op het gebied van 
kinderdagverblijven en crèches en van 
buitenschoolse activiteiten voor kinderen 
moet worden uitgebreid, en het 
overheidsstelselvanvoorzieningen op het 
gebied van ondersteuning van 
ouderenverder moet worden ontwikkeld, 
alsmede een overheidsstelselvan 
voorzieningen voor derdelijnszorg;

Or.pt

Amendement 153
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, rechtstreekse gevolgen 
hebben voor vrouwen, die de meeste extra 

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, rechtstreekse gevolgen 
hebben voor vrouwen, die de meeste extra 
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taken op zich zullen nemen die zijn blijven 
liggen;

taken op zich zullen nemen die zijn blijven 
liggen; dit betekent dat vrouwen dikwijls 
parttime moeten gaan werken (waarbij ze 
te maken krijgen met sociale nadelen als 
een lager inkomen en pensioen); 

Or. en

Amendement 154
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, rechtstreekse gevolgen 
hebben voor vrouwen, die de meeste extra 
taken op zich zullen nemen die zijn blijven 
liggen;

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, rechtstreekse gevolgen 
hebben voor vrouwen en met name 
alleenstaande moeders, die de meeste 
extra taken op zich zullen nemen die zijn 
blijven liggen, waardoor het 
armoederisico onder vrouwen toeneemt;

Or. it

Amendement 155
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, rechtstreekse gevolgen
hebben voor vrouwen, die de meeste extra 

19. benadrukt dat de bezuinigingen die 
sommige lidstaten hebben doorgevoerd in 
de budgetten voor kinderzorg, 
vroegschoolse en buitenschoolse opvang 
en thuiszorg, onder het 
subsidiariteitsbeginsel vallen en erkent 
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taken op zich zullen nemen die zijn blijven 
liggen;

dat de economische crisis gevolgen heeft
voor de budgetten, maar vertrouwt erop 
dat lidstaten relevante mechanismen 
zullen invoeren om vrouwen op de 
werkplaats aan te moedigen en te steunen;

Or. en

Amendement 156
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten in te gaan op de bijzondere 
behoeften van Roma-vrouwen en -meisjes 
door alle beleidsmaatregelen ten behoeve 
van de inclusie van Roma in een 
genderperspectief te plaatsen, en 
bescherming te bieden aan bijzonder 
kwetsbare subgroepen;

Or. en

Amendement 157
Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat bezuinigingen op 
openbare diensten voor kinderopvang 
rechtstreeks van invloed zijn op de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen – in 2010 werd 28,3% van het 
niet of parttime werken van vrouwen 
verklaard door het gebrek aan 
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opvangdiensten, tegenover 27,9% in 2009.
In 2010 was de arbeidsparticipatie van 
vrouwen met kleine kinderen in de EU 
12,7% lager dan van vrouwen zonder 
kinderen, tegenover een verschil van 
11,5% in 2008; 

Or. en

Amendement 158
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten te investeren 
in de zorgsector als een potentiële 
groeisector voor zowel vrouwen als 
mannen om de traditionele toewijzing van 
de verzorgende taken aan de vrouw die 
een gendersegregatie op de arbeidsmarkt 
creëert, te doorbreken;  houdt vol dat 
bezuinigingen in de zorgsector leiden tot 
een verschuiving van publieke zorg naar 
onbetaalde zorg binnen huishoudens;
wijst met nadruk op de behoefte aan 
fatsoenlijke contracten en sociale 
bescherming voor werkers in de 
thuiszorg; 

Or. en

Amendement 159
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten, in afwachting 
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van een Europese harmonisatie, het 
moederschaps-, vaderschaps- en 
ouderschapsverlof alsook de sociale 
toelagen en gezinsbijslagen te handhaven, 
teneinde niet te snijden in het inkomen 
van vrouwen, en tevens ervoor te zorgen 
dat de rechten van vrouwen op het gebied 
van moederschapsverlof niet worden 
geschonden;

Or. fr

Amendement 160
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nauwlettend toezicht te houden 
op het toenemend aantal gevallen van 
discriminatie van zwangere vrouwen op 
de arbeidsmarkt, zoals blijkt uit 
meldingen uit verschillende landen; 

Or. en

Amendement 161
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat armoede onder vrouwen 
niet alleen het gevolg is van de recente 
economische crisis maar ook van andere 
factoren: stereotypering, verschillen in 
beloning van mannen en vrouwen, de 
onmogelijkheid om het werk en het 

20. wijst erop dat armoede onder vrouwen 
niet alleen het gevolg is van de recente 
economische crisis maar ook van andere 
factoren: stereotypering, verschillen in 
beloning van mannen en vrouwen, de 
onmogelijkheid om het werk en het 
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gezinsleven te combineren, de langere 
levensverwachting van vrouwen en, in het 
algemeen, alle soorten van seksespecifieke 
discriminatie die vooral vrouwen treft;

gezinsleven te combineren, de langere 
levensverwachting van vrouwen en, in het 
algemeen, alle soorten van seksespecifieke 
discriminatie die vooral vrouwen treft;
beklemtoont echter dat de crisis de situatie 
van voortdurende ongelijkheid verergert; 
wijst op het feit dat het belangrijk is de 
strijd aan te gaan met stereotypen in alle 
domeinen en stadia van het leven omdat 
deze stereotypen, door hun invloed op de 
keuzes van vrouwen op de gebieden 
onderwijs, opleiding, werk, verdeling van 
huiselijke en gezinstaken, deelname aan 
het openbaar leven en deelname aan en 
vertegenwoordiging in 
besluitvormingsprocessen, alsmede op het 
verschil in salariëring tussen mannen en 
vrouwen, tot de hardnekkigste oorzaken 
van ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen behoren;

Or. es

Amendement 162
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat armoede onder vrouwen 
niet alleen het gevolg is van de recente 
economische crisis maar ook van andere 
factoren: stereotypering, verschillen in 
beloning van mannen en vrouwen, de 
onmogelijkheid om het werk en het 
gezinsleven te combineren, de langere 
levensverwachting van vrouwen en, in het 
algemeen, alle soorten van seksespecifieke 
discriminatie die vooral vrouwen treft;

20. wijst erop dat armoede onder vrouwen 
niet alleen het gevolg is van de recente 
economische crisis maar ook van andere 
factoren: stereotypering, verschillen in 
beloning van mannen en vrouwen,
onvoldoende herverdelingsmechanismen 
in de systemen van de verzorgingsstaat, de
onmogelijkheid om het werk en het 
gezinsleven te combineren, de langere 
levensverwachting van vrouwen en, in het 
algemeen, alle soorten van seksespecifieke 
discriminatie die vooral vrouwen treft;

Or. en
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Amendement 163
Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54 te herzien, met name wat betreft 
de verschillen in beloning tussen mannen 
en vrouwen, overeenkomstig de eis van 
het Europees Parlement in zijn resolutie 
van 24 mei 2012 met aanbevelingen aan 
de Commissie betreffende de toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid;

Or. en

Amendement 164
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie oplossingen voor te stellen om 
de continuïteit van de carrière van 
vrouwen te verbeteren en met name de 
loonongelijkheid met betrekking tot 
moederschap te bestrijden;

Or. fr

Amendement 165
Norica Nicolai
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat de economische crisis 
een voedingsbodem is voor intimidatie en 
geweld in al zijn vormen en ook voor 
prostitutie, waarvan vrouwen het 
slachtoffer zijn, hetgeen in strijd is met de 
mensenrechten;

Schrappen

Or. en

Amendement 166
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat de economische crisis 
een voedingsbodem is voor intimidatie en 
geweld in al zijn vormen en ook voor 
prostitutie, waarvan vrouwen het 
slachtoffer zijn, hetgeen in strijd is met de 
mensenrechten;

21. verwerpt het feit dat de economische
crisis een voedingsbodem is voor 
intimidatie, misbruik en geweld tegen 
vrouwen in al zijn vormen, met name ook 
voor prostitutie, waarbij vrouwen het 
slachtoffer zijn van de meest wijdverbreide 
schending van de mensenrechten, op alle 
culturele, sociale en economische 
niveaus;

Or. es

Amendement 167
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat de economische crisis 
een voedingsbodem is voor intimidatie en 

21. wijst erop dat de economische crisis 
een voedingsbodem is voor intimidatie en 
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geweld in al zijn vormen en ook voor 
prostitutie, waarvan vrouwen het 
slachtoffer zijn, hetgeen in strijd is met de 
mensenrechten;

geweld in al zijn vormen en ook voor 
prostitutie, waarvan vrouwen het 
slachtoffer zijn, hetgeen in strijd is met de 
mensenrechten; benadrukt de noodzaak 
van uitbreiding van de overheidsmiddelen, 
zowel financieel als personeel, voor 
groepen die met armoede bedreigd worden 
en om situaties aan te pakken die een 
risico betekenen voor kinderen, jongeren, 
ouderen en mensen met een handicap, 
alsmede daklozen;

Or.pt

Amendement 168
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat de economische crisis 
een voedingsbodem is voor intimidatie en 
geweld in al zijn vormen en ook voor 
prostitutie, waarvan vrouwen het 
slachtoffer zijn, hetgeen in strijd is met de 
mensenrechten;

21. wijst erop dat de economische crisis 
een voedingsbodem is voor intimidatie en 
geweld in al zijn vormen, waarvan 
vrouwen het slachtoffer zijn, hetgeen in 
strijd is met de mensenrechten;

Or. en

Amendement 169
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. vraagt dat de steun aan 
vrouwenorganisaties en instanties voor 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
gehandhaafd blijft, zodat de actieve 



AM\923584NL.doc 89/94 PE502.223v01-00

NL

deelname van vrouwen aan het sociale en 
politieke leven niet in het gedrang komt; 
dat deze organisaties en instanties een 
essentiële rol vervullen ten aanzien van 
ondersteuning van vrouwen en hun 
projecten en dat zij actief deelnemen aan 
de voorbereiding van toekomstige 
stimulansmaatregelen;

Or. fr

Amendement 170
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt, bij afwezigheid van 
betrouwbare gegevens, de gevolgen te 
onderzoeken van de economische crisis 
voor de arbeidsomstandigheden van 
vrouwen: discriminatie bij sollicitaties, 
verhoging van de werklast, sociale druk en 
spanningen op het werk, pesterijen en 
psychologische intimidatie;

22. verzoekt systematisch te blijven letten 
op de gevolgen van de economische crisis 
voor de arbeidsomstandigheden van 
vrouwen: discriminatie bij sollicitaties, 
verhoging van de werklast, sociale druk en 
spanningen op het werk, pesterijen en 
psychologische intimidatie; verzoekt de 
Europese Commissie ook om uitvoering 
van een gendereffectbeoordeling van haar 
economische beleidsmaatregelen en 
antwoorden op de huidige crisis; 

Or. en

Amendement 171
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt, bij afwezigheid van 
betrouwbare gegevens, de gevolgen te 

22. verzoekt het Europees instituut voor 
gendergelijkheid, bij afwezigheid van 
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onderzoeken van de economische crisis 
voor de arbeidsomstandigheden van 
vrouwen: discriminatie bij sollicitaties, 
verhoging van de werklast, sociale druk en 
spanningen op het werk, pesterijen en 
psychologische intimidatie;

betrouwbare gegevens, de gevolgen te 
onderzoeken van de economische crisis 
voor de arbeidsomstandigheden van 
vrouwen: discriminatie bij sollicitaties, 
verhoging van de werklast, sociale druk en 
spanningen op het werk, pesterijen en 
psychologische intimidatie;

Or. it

Amendement 172
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt, bij afwezigheid van 
betrouwbare gegevens, de gevolgen te 
onderzoeken van de economische crisis 
voor de arbeidsomstandigheden van 
vrouwen: discriminatie bij sollicitaties, 
verhoging van de werklast, sociale druk en 
spanningen op het werk, pesterijen en 
psychologische intimidatie;

22. verzoekt, bij afwezigheid van 
betrouwbare gegevens, de gevolgen te 
onderzoeken van de economische crisis
voor de arbeidsomstandigheden van 
vrouwen: discriminatie bij sollicitaties, 
verhoging van de werklast, sociale druk en 
spanningen op het werk, pesterijen en 
psychologische intimidatie; benadrukt dat 
de ernst en omvang van de gevolgen van 
de crisis voor vrouwen onvoldoende tot 
uitdrukking komen in de bestaande 
gegevens;

Or. en

Amendement 173
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst er met nadruk op dat 
vrouwenorganisaties, opvanghuizen voor 
vrouwen en organen voor gelijke 
behandeling ook door bezuinigingen in de 
financiering worden getroffen door 
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bezuinigingen in de financiering van 
vrouwenorganisaties wordt de burger- en 
politieke participatie van vrouwen 
ondermijnd en wordt de stem van 
vrouwen in de maatschappij nog minder 
gehoord; verzoekt de lidstaten deze 
actoren en organen vrij te stellen van de 
bezuinigingen;

Or. en

Amendement 174
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herhaalt zijn verzoek aan het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid om met 
behulp van duidelijke en betrouwbare 
indicatoren de gevolgen permanent in het 
oog te houden van de economische en 
financiële crisis voor de gendergelijkheid 
en dat als een scorebord voor het beleid 
kan dienen, met een jaarlijks verslag aan 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie;

23. herhaalt zijn verzoek aan het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid om met 
behulp van duidelijke en betrouwbare 
indicatoren de gevolgen permanent in het 
oog te houden van de economische en 
financiële crisis voor de gendergelijkheid 
en dat als een scorebord voor het beleid 
kan dienen, met een jaarlijks verslag aan 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie; merkt echter op dat het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
soms het werk overdoet van EU-lidstaten, 
van DG werkgelegenheid van de Europese 
Commissie en van een ander EU-
agentschap: het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten en zijn taken 
op het gebied van het verzamelen van 
statistische gegevens zouden eenvoudig 
kunnen worden overgenomen door 
directoraat-generaal Eurostat van de 
Commissie; eist daarom dat het 
competentiegebied van EIGE duidelijk 
wordt vastgesteld en dat overeenstemming 
wordt bereikt over de richtsnoeren 
betreffende het werk van dit instituut; 
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Or. en

Amendement 175
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat het institutionele 
kader voor het op gendergelijkheid 
gerichte beleid, zoals de organen voor 
gelijke behandeling en 
vrouwenorganisaties, ook door de 
bezuinigingen worden getroffen; verzoekt 
de lidstaten de bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven voor organen, 
projecten en vrouwenorganisaties voor 
gendergelijkheid te heroverwegen, 
aangezien ze doeltreffende middelen 
bieden voor het vinden van duurzame 
methoden om uit de crisis te geraken; 

Or. en

Amendement 176
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie de leiding te 
nemen bij het verzachten van de voor 
mannen en vrouwen verschillende 
gevolgen van het bezuinigingsbeleid in 
Europa, en daarvoor het "Europese 
semester" en de voor elk land specifieke 
aanbevelingen en processen te benutten 
om er zeker van te zijn dat de negatieve 
gevolgen van de bezuinigingen voor de 
vrouwen en de gendergelijkheid op 

Schrappen
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nationaal niveau worden beperkt om 
uiteindelijk helemaal te verdwijnen;

Or.pt

Amendement 177
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de lidstaten sterke steun te 
verlenen aan de genderbudgettering om 
gendergelijkheid te bevorderen door 
negatieve gevolgen van inkomsten en 
uitgaven te corrigeren en de governance 
en verantwoordelijkheid te verbeteren, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
nationale begrotingen;

Or. en

Amendement 178
Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de lidstaten 
begrotingsinstrumenten goed te keuren 
die bijdragen aan de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen;

Or. fr

Amendement 179
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. onderstreept het belang van een 
goed evenwicht tussen zekerheid en 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt door 
middel van een uitgebreide implementatie 
van beginselen van flexizekerheid, en van 
de aanpak van segmentatie op de 
arbeidsmarkt door het bieden van 
adequate sociale bescherming in 
overgangsperioden of bij tijdelijke of 
parttime arbeidscontracten, en van 
toegang tot mogelijkheden voor scholing, 
loopbaanontwikkeling en fulltime werk;

Or. en


