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Amendement 1
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van het Europees 
netwerk van juridische deskundigen op 
het gebied van gendergelijkheid van juni 
2011, getiteld "Trans and intersex people: 
Discrimination on the grounds of sex, 
gender identity and gender expression",

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 
over de beoordeling van de resultaten van 
de routekaart voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2006-2010 en 
aanbevelingen voor de toekomst,

Or. en

Amendement 3
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het Hof van Justitie van J. overwegende dat het Hof van Justitie van 
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de Europese Unie in het arrest van 1 maart 
2011 in zaak C-236/09 (Test-Aankoop) 
verklaarde dat artikel 5, lid 1, van deze 
richtlijn, waarin een afwijking toegestaan 
wordt voor verzekeringen en aanverwante 
financiële diensten, contraproductief is 
voor de verwezenlijking van de 
doelstelling van gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en niet in 
overeenstemming is met het Handvest van 
de grondrechten van de EU;

de Europese Unie in het arrest van 1 maart 
2011 in zaak C-236/09 (Test-Aankoop) 
verklaarde dat artikel 5, lid 2, van deze 
richtlijn, waarin een afwijking toegestaan 
wordt voor verzekeringen en aanverwante 
financiële diensten, contraproductief is 
voor de verwezenlijking van de 
doelstelling van gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen en niet in 
overeenstemming is met het Handvest van 
de grondrechten van de EU;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie duidelijk wordt 
gesteld dat discriminatie tegen 
transseksuelen kan worden beschouwd als 
discriminatie op grond van geslacht1,
__________________
Zaak C-13794 (P tegen S en Cornwall 
County Council); zaak C-117/01 (K.B. 
tegen National Health Service Pensions 
Agency en Secretary of State for Health); 
zaak C-423/04 (Sarah Margaret Richards 
tegen Secretary of State for Work and
Pensions) 

Or. en

                                               
1
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Amendement 5
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de Test-Aankoop-
uitspraak voor aanhoudende onzekerheid 
op de verzekeringsmarkt gezorgd heeft;

4. is verheugd over de Test-Aankoop-
uitspraak en verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat wordt toegezien op de 
uitvoering ervan om ongerechtvaardigde 
hogere prijzen op de verzekeringsmarkt te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat 
sekseneutrale criteria worden ontwikkeld 
en beoordeeld om potentiële discriminatie 
op grond van geslacht op te sporen en om 
te buigen;

Or. en

Amendement 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de Test-Aankoop-
uitspraak voor aanhoudende onzekerheid 
op de verzekeringsmarkt gezorgd heeft;

4. is van mening dat de Test-Aankoop-
uitspraak voor aanhoudende onzekerheid 
op de verzekeringsmarkt gezorgd heeft; 
spreekt de hoop uit dat de ontwikkelingen 
in de berekening van de premies zullen 
leiden tot prijzen die een getrouwe 
weerspiegeling zijn van de risico's van elk 
individu, ongeacht de gender;

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de Test-Aankoop-
uitspraak voor aanhoudende onzekerheid 
op de verzekeringsmarkt gezorgd heeft;

4. is van mening dat de Test-Aankoop-
uitspraak voor aanhoudende onzekerheid 
op de verzekeringsmarkt gezorgd heeft; 
daarom moet ervoor worden gezorgd dat 
de premies gebaseerd zijn op meerdere 
risicofactoren;

Or. en

Amendement 8
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de richtsnoeren die de 
Commissie gepubliceerd heeft – bij 
ontstentenis van bindende of wetgevende 
gevolgen daarvan – deze onzekerheid niet 
volledig weggenomen hebben;

5. is van mening dat de richtsnoeren die de 
Commissie gepubliceerd heeft – bij 
ontstentenis van bindende of wetgevende 
gevolgen daarvan – deze onzekerheid niet 
volledig weggenomen hebben; dringt erop 
aan dat de Commissie en de lidstaten 
concrete maatregelen nemen om de 
richtlijn en de gevolgen ervan aan de 
hand van concrete voorbeelden toe te 
lichten, zodat vrouwen en mannen hun 
volledige verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de richtlijn kunnen nemen en 
deze adequaat kunnen gebruiken als een 
doeltreffend middel om hun rechten op 
gelijke behandeling op het vlak van 
toegang tot alle goederen en diensten 
veilig te stellen;

Or. en

Amendement 9
Marina Yannakoudakis
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Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan om
praktische stappen te ondernemen om het 
probleem aan te pakken door met een 
voorstel voor een nieuwe wetgevingstekst 
te komen die volledig overeenkomt met de 
richtsnoeren;

6. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan praktische stappen te 
ondernemen om te komen tot een op 
risico's gebaseerd verzekeringssysteem;

Or. en

Amendement 10
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan om 
praktische stappen te ondernemen om het 
probleem aan te pakken door met een 
voorstel voor een nieuwe wetgevingstekst 
te komen die volledig overeenkomt met de 
richtsnoeren;

6. dringt er bij de Commissie op aan om 
praktische stappen te ondernemen om het 
probleem aan te pakken door met een 
voorstel voor een nieuwe wetgevingstekst 
te komen die volledig overeenkomt met de 
richtsnoeren en die, wat aanvullend 
pensioen betreft, bepaalt dat er bij de 
toepassing van de richtlijn op de 
pensioenfondsen geen verschil in 
behandeling mag zijn vergeleken met 
andere regelingen betreffende collectieve 
aanvullendpensioenfondsen die onder 
toepassing van de richtlijn inzake arbeid 
en werkgelegenheid vallen;

Or. it

Amendement 11
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de bedrijfstak van 
verzekeraars zich aanzienlijk behoort in te 
spannen om zijn prijsstelsel te 
heroverwegen, zijn 
risicobeoordelingssysteem opnieuw op te 
zetten en om passende vervangende 
gegevens te vinden voor 
genderindicatoren;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de bedrijfstak van 
verzekeraars zich aanzienlijk behoort in te 
spannen om zijn prijsstelsel te
heroverwegen, zijn 
risicobeoordelingssysteem opnieuw op te 
zetten en om passende vervangende 
gegevens te vinden voor 
genderindicatoren;

7. merkt op dat de bedrijfstak van 
verzekeraars zich aanzienlijk behoort in te 
spannen om zijn prijsstelsel aan te passen
om passende vervangende gegevens te 
vinden voor genderindicatoren;

Or. en

Amendement 13
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat de verzekeringssector 
zich ook moet blijven inspannen op, bij de 
toepassing van op andere factoren 
berustende actuariële berekeningen, de 
premies af te stellen op sekseneutrale 
criteria;

Or. en

Amendement 14
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie om informele 
onderhandelingen aan te gaan met de 
bedrijfstak van verzekeraars over de 
statistische methoden die gebruikt worden 
voor de persoonlijke risicobeoordeling;

8. verzoekt de Commissie met de 
bedrijfstak van verzekeraars een informele 
dialoog aan te gaan over 
risicobeoordeling;

Or. en

Amendement 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om ten behoeve 
van de persoonlijke risicobeoordeling een 
indicatieve lijst op te stellen van alle 
benodigde statistische gegevens die 
momenteel niet voorhanden zijn in de 
Europese Unie;

Schrappen
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Or. en

Amendement 16
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om ten behoeve 
van de persoonlijke risicobeoordeling een 
indicatieve lijst op te stellen van alle 
benodigde statistische gegevens die 
momenteel niet voorhanden zijn in de 
Europese Unie;

9. doet een beroep op de Commissie om 
ten behoeve van de risicobeoordeling 
statistische gegevens die momenteel 
voorhanden zijn in de Europese Unie
beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 17
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om ten behoeve 
van de persoonlijke risicobeoordeling een 
indicatieve lijst op te stellen van alle 
benodigde statistische gegevens die 
momenteel niet voorhanden zijn in de 
Europese Unie;

9. verzoekt de Commissie een indicatieve 
lijst op te stellen van alle benodigde 
statistische gegevens die momenteel niet 
voorhanden zijn in de Europese Unie en 
betrekking hebben op de beperkingen die 
worden opgelegd door de 
mededingingswetgeving, zowel door de 
Commissie als door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten;

Or. it

Amendement 18
Kartika Tamara Liotard
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
de ontwikkelingen op de 
verzekeringsmarkt nauw te volgen en om, 
indien er tekenen zijn dat er feitelijk 
indirecte discriminatie plaatsvindt, alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen om 
het probleem aan te pakken;

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
de ontwikkelingen op de 
verzekeringsmarkt nauw te volgen en om, 
indien er tekenen zijn dat er feitelijk 
indirecte discriminatie plaatsvindt, alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen om 
het probleem aan te pakken; verlangt dat 
de Commissie onderhandelingen aangaat 
met de verzekeringssector over een 
doeltreffende beoordeling van potentiële 
discriminatie op grond van geslacht, in 
het bijzonder maar niet uitsluitend met 
betrekking tot langetermijncontracten, 
zoals pensioenproducten;

Or. en

Amendement 19
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat de onderhavige 
richtlijn zich niet beperkt tot 
verzekeringen maar een ruimer 
toepassingsgebied bestrijkt en verbetering 
kan brengen in de toegang tot goederen 
en diensten, zowel in de publieke als in de 
private sfeer; acht het nodig dat dit in 
detail aan het publiek wordt uitgelegd, 
zodat mannen en vrouwen perfect op de 
hoogte zijn van de werkingssfeer en de 
doelstellingen van de richtlijn en dus 
gebruik kunnen maken van al haar 
elementen en mogelijkheden;

Or. en
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Amendement 20
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om rekening te 
houden met gevallen van discriminatie in 
verband met zwangerschap en 
moederschap met betrekking tot 
bijvoorbeeld de woonsector (huur) of de 
moeilijkheden bij het verkrijgen van 
leningen, alsmede de toegang tot medische 
goederen en diensten, in het bijzonder wat 
de toegang tot de volgens de wet 
beschikbare reproductieve 
gezondheidszorg betreft;

14. verzoekt de Commissie om rekening te 
houden met gevallen van discriminatie in 
verband met zwangerschap en 
moederschap met betrekking tot 
bijvoorbeeld de woonsector (huur) of de 
moeilijkheden bij het verkrijgen van 
leningen, alsmede de toegang tot medische 
goederen en diensten, in het bijzonder wat 
de toegang tot de volgens de wet 
beschikbare reproductieve 
gezondheidszorg betreft; verzoekt de 
Commissie toe te zien op de uitvoering en 
de toepassing van de richtlijn wat 
zwangere asielzoekende vrouwen betreft 
die wachten op het resultaat van hun 
asielaanvraag, om ervoor te zorgen dat in 
verzekeringscontracten en -producten met 
deze categorie vrouwen rekening wordt 
gehouden; 

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om rekening te 
houden met gevallen van discriminatie in 
verband met zwangerschap en
moederschap met betrekking tot 
bijvoorbeeld de woonsector (huur) of de 

14. verzoekt de Commissie om rekening te 
houden met gevallen van discriminatie in 
verband met zwangerschap, moederschap
en genderidentiteit met betrekking tot 
bijvoorbeeld de woonsector (huur) of de 
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moeilijkheden bij het verkrijgen van 
leningen, alsmede de toegang tot medische 
goederen en diensten, in het bijzonder wat 
de toegang tot de volgens de wet 
beschikbare reproductieve 
gezondheidszorg betreft;

moeilijkheden bij het verkrijgen van 
leningen, alsmede de toegang tot medische
goederen en diensten, in het bijzonder wat 
de toegang tot de volgens de wet 
beschikbare reproductieve 
gezondheidszorg en de behandelingen in 
het kader van geslachtsverandering
betreft;

Or. en

Amendement 22
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om rekening te 
houden met gevallen van discriminatie in 
verband met zwangerschap en 
moederschap met betrekking tot 
bijvoorbeeld de woonsector (huur) of de 
moeilijkheden bij het verkrijgen van 
leningen, alsmede de toegang tot medische 
goederen en diensten, in het bijzonder wat 
de toegang tot de volgens de wet 
beschikbare reproductieve 
gezondheidszorg betreft;

14. verzoekt de Commissie om rekening te 
houden met gevallen van discriminatie in 
verband met zwangerschap, 
zwangerschapsplanning en moederschap 
met betrekking tot bijvoorbeeld de 
woonsector (huur) of de moeilijkheden bij 
het verkrijgen van leningen, alsmede de 
toegang tot medische goederen en diensten, 
in het bijzonder wat de toegang tot de 
volgens de wet beschikbare reproductieve 
gezondheidszorg betreft;

Or. hu

Amendement 23
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt met teleurstelling vast dat in 
sommige lidstaten vrouwelijke 
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ondernemers, en hoofdzakelijk 
alleenstaande moeders, vaak 
gediscrimineerd worden bij het aangaan 
van leningen of het zoeken naar 
financiering voor hun bedrijf en nog 
steeds vaak geconfronteerd worden met 
genderstereotypering.

Or. en

Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om er vooral 
nauw op toe te zien of er sprake is van 
discriminatie in verband met 
borstvoeding;

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om er vooral 
nauw op toe te zien of er sprake is van 
discriminatie in verband met borstvoeding;

15. verzoekt de Commissie om er vooral 
nauw op toe te zien of er sprake is van 
discriminatie in verband met borstvoeding
en mogelijke discriminatie in verband met 
de toegang tot goederen en diensten in de 
publieke sfeer en op openbare plaatsen;

Or. en
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Amendement 26
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt erop aan dat de Commissie, 
in overeenstemming met de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, in haar toekomstige wetgeving en 
beleid inzake gendergelijkheid terdege 
rekening te houden met de problematiek 
van de discriminatie op grond van 
genderidentiteit;

Or. en

Amendement 27
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie te overwegen 
ook de inhoud van media en reclame op te 
nemen in het toepassingsgebied van de 
richtlijn, gezien het grote belang daarvan 
en de betekenis voor onderwijs bij het 
ontstaan, het vasthouden aan en het 
ontwikkelen van op gender gebaseerde 
stereotypen;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie te overwegen 
ook de inhoud van media en reclame op te 
nemen in het toepassingsgebied van de 
richtlijn, gezien het grote belang daarvan 
en de betekenis voor onderwijs bij het 
ontstaan, het vasthouden aan en het 
ontwikkelen van op gender gebaseerde 
stereotypen;

16. verzoekt de Commissie te overwegen 
ook de inhoud van media en reclame op te 
nemen in het toepassingsgebied van de 
richtlijn, gezien het grote belang daarvan 
en de betekenis voor onderwijs bij het 
ontstaan, het vasthouden aan en het 
ontwikkelen van op gender gebaseerde 
stereotypen en de seksualisering van 
meisjes;

Or. hu

Amendement 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. vestigt de aandacht op het gebrek 
aan doeltreffendheid van sommige 
gelijkheidsorganen, te wijten aan hun 
geringe mogelijkheden om op te treden en 
hun tekort aan personele en financiële 
middelen;

Or. en

Amendement 30
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst, gezien de rol van de nationale 
rechtbanken, op de behoefte aan 
financiële ondersteuning en coördinatie 
door de EU van vervolgopleidingen voor 
juristen die actief zijn op het gebied van 

21. wijst, gezien de rol van de nationale 
rechtbanken, op de noodzaak van
coördinatie door de EU van 
vervolgopleidingen voor juristen die actief 
zijn op het gebied van discriminatie op 



AM\925377NL.doc 17/17 PE504.024v02-00

NL

discriminatie op grond van geslacht; grond van gender;

Or. en


