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Amendement 1
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. is van oordeel dat gendergelijkheid, 
door het sociaal en economisch welzijn te 
verbeteren, niet alleen vrouwen, maar ook 
de samenleving als geheel ten goede 
komt; wijst er nogmaals op dat het van 
essentieel belang is om genderspecifieke 
stereotypen effectief weg te nemen 
teneinde een grotere participatie van 
vrouwen in alle segmenten van de 
arbeidsmarkt te bevorderen; roept de EU 
op om zich op te werpen als voorvechter 
van het wegnemen van genderspecifieke 
stereotypen, vooral op het gebied van 
onderwijs, werk en scholing; benadrukt 
dat, uit hoofde van de verdragen van de 
Europese Unie, de nieuwe strategie voor 
gendergelijkheid gericht moet zijn op het 
verder terugdringen van ongelijkheden;

Or. en

Amendement 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept dat de wereldeconomie in 
de afgelopen tien jaar 27 % aan bbp-groei 
per hoofd van de bevolking is misgelopen, 
als gevolg van de genderkloof op de 
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arbeidsmarkt en benadrukt dat het bbp in 
de EU-lidstaten met 15 tot 46 % zou 
toenemen indien de genderkloven op het 
gebied van werkgelegenheid worden 
weggewerkt;

Or. en

Amendement 3
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. benadrukt dat de strategie voor 
gendergelijkheid voor de periode na 2015 
maatregelen moet bevatten die ervoor 
zorgen dat (a) de loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen kleiner worden, (b) 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen toeneemt, (c) de toegankelijkheid 
van de arbeidsmarkt en de 
loopbaanontwikkeling voor vrouwen beter 
wordt, (d) de gelijkheid in besluitvorming 
fundamenteel verbetert, en (e) 
discriminerende structuren en praktijken 
op grond van geslacht worden opgeheven;

Or. en

Amendement 4
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. neemt nota van het feit dat 
inmiddels een kwart van de vrouwen nog 
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altijd tot de categorie van niet-betaalde 
meewerkende gezinsleden behoort, dat wil 
zeggen dat ze geen directe beloning 
ontvangen voor hun inspanningen, en er 
is een duidelijk onderscheid tussen 
vrouwen in sectoren die doorgaans 
worden gekenmerkt door lage lonen, 
lange werktijden en vaak informele 
arbeidsregelingen, hetgeen vrouwen 
minder geldelijke, sociale en structurele 
voordelen oplevert dan de typisch 
werkende man; merkt op dat er nog 
typische belemmeringen zijn voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en dat 
vrouwen in de EU gemiddeld ongeveer 
16,4 % minder verdienen dan mannen; en 
stelt aan de orde dat, als gevolg van deze 
discriminerende structuren en praktijken 
tegen vrouwen, gendergelijkheid op alle 
gebieden moet worden gewaarborgd, 
waaronder op het gebied van toegang tot 
werkgelegenheid, loopbaanontwikkeling,
de combinatie van werk en privéleven en 
de bevordering van gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk;

Or. en

Amendement 5
Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de 
EU geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te 
integreren; benadrukt dat het optrekken 
van de arbeidsparticipatie van vrouwen tot 
die van mannen het tekort aan 

1. brengt in herinnering dat vooral sociale 
rechtvaardigheid en samenhang ten 
grondslag liggen aan het werk dat nog 
moet worden verzet om de verschillende 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
weg te nemen; merkt op dat dankzij een 
betere integratie van vrouwen, die 60 % 
van het aantal afgestudeerden 
vertegenwoordigen, op de arbeidsmarkt, 
de economische en demografische 
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arbeidskrachten tot 3 miljoen zou 
terugdringen;

uitdagingen waarvoor de EU zich 
geplaatst ziet, zouden kunnen worden 
aangepakt;

Or. fr

Amendement 6
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren 
en discriminatie op grond van geslacht, 
met inbegrip van discriminatie op grond 
van seksuele geaardheid en 
genderidentiteit, bij de toegang tot de 
arbeidsmarkt te bestrijden; benadrukt dat 
het optrekken van de arbeidsparticipatie 
van vrouwen tot die van mannen het tekort 
aan arbeidskrachten tot 3 miljoen zou 
terugdringen;

Or. en

Amendement 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 

1. wijst erop dat gendergelijkheid een 
fundamenteel mensenrecht is; vestigt de 
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demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

Or. en

Amendement 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
wijst erop dat de integratie van meer 
vrouwen in de arbeidsmarkt niet slechts 
een economische noodzaak, maar ook een 
kwestie van rechtvaardigheid is;
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

Or. de

Amendement 9
Zdzisław Krasnodębski
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om bijvoorbeeld
meer vrouwen die willen gaan werken te 
integreren op de arbeidsmarkt; benadrukt 
dat het optrekken van de arbeidsparticipatie 
van vrouwen het tekort aan arbeidskrachten 
zou kunnen terugdringen;

Or. pl

Amendement 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen; ondersteunt de 
bevordering van ondernemersinitiatieven 
door vrouwen.

Or. en
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Amendement 11
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die 
van mannen het tekort aan 
arbeidskrachten tot 3 miljoen zou 
terugdringen;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren;

Or. fr

Amendement 12
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die 
van mannen het tekort aan 
arbeidskrachten tot 3 miljoen zou 
terugdringen;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal 
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
stelt voor de demografische crisis als 
prioriteit op de Europese agenda te zetten, 
teneinde een echt beleid ter ondersteuning 
van de nataliteit te voeren – de keuze 
tussen een beroepsloopbaan en het laten 
uitkomen van de kinderwens blijkt 
namelijk moeilijker in een tijd van crisis;
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Or. fr

Amendement 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 zal
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor uit 
economische noodzaak een betere 
integratie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt moet plaatsvinden; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen het tekort aan arbeidskrachten tot 
3 miljoen zou terugdringen;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de EU 
geconfronteerd wordt met een 
demografische crisis die in 2040 kan
uitlopen op een tekort van 24 miljoen 
arbeidskrachten, waardoor het voor de 
economie noodzakelijk is om meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die van 
mannen kan bijdragen tot het 
terugdringen van het tekort aan 
arbeidskrachten tot 3 miljoen;

Or. en

Amendement 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de collectieve 
onderhandelingen in de publieke en in de 
privésector worden versterkt en volledig 
worden geëerbiedigd, aangezien zij een 
onmisbaar instrument vormen voor de 
regeling van de arbeidsverhoudingen, de 
bestrijding van loondiscriminatie en de 
bevordering van gelijkheid;

Or. pt
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Amendement 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat er in de strategie 
voor de periode na 2015 prioriteit moet 
worden gegeven aan de strijd tegen 
geweld tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. spoort de lidstaten ertoe aan het 
beginsel "gelijk loon voor gelijke arbeid 
van gelijke waarde" te eerbiedigen, 
openbare mechanismen voor 
arbeidsinspectie te versterken en 
methodologieën in te voeren waarmee de 
waarde van de arbeid in de productieketen 
kan worden gemeten, en waarmee 
bijvoorbeeld kan worden vastgesteld of 
binnen bedrijven looncategorieën zijn 
gecreëerd voor laag- of ongeschoolde 
arbeidskrachten waarin voornamelijk 
vrouwen zitten;

Or. pt

Amendement 17
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat discriminatie op de 
arbeidsmarkt een van de belangrijkste 
oorzaken is van de ongelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
samenleving in het algemeen, en dat 
gelijke kansen in de arbeidssfeer en de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen van cruciaal belang zijn voor 
gendergelijkheid op andere gebieden; 
verlangt dat de EU-strategie voor 
gendergelijkheid sterke maatregelen bevat 
tegen discriminatie op grond van geslacht 
op de arbeidsmarkt, met inbegrip van 
rekrutering, gelijke beloning, sociale 
uitkeringen en pensioenen; onderstreept 
dat deze maatregelen verschillende 
vormen van discriminatie moeten 
aanpakken;

Or. en

Amendement 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels;

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken;

Or. en
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Amendement 19
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat gendergelijkheid een 
noodzakelijke voorwaarde is om het 
streefdoel van de Europa 2020-strategie, 
namelijk een arbeidsparticipatie van 75 %, 
te bereiken en essentieel is voor het 
behoud van duurzame pensioenstelsels;

2. benadrukt dat gendergelijkheid een 
grondrecht is dat weliswaar is verankerd 
in de Verdragen van de Europese Unie, 
maar waarvan de realisatie nog ver te 
zoeken is in de EU; wijst erop dat de 
bevordering van gendergelijkheid op de 
arbeidsmarkt kan helpen om het streefdoel 
van de Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en om duurzame pensioenstelsels te 
behouden;

Or. en

Amendement 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels;

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels; pleit er 
derhalve voor om zowel respectievelijk 
voor mannen als vrouwen met gelijke 
ambities, werkgelegenheidsdoelstellingen 
in de EU 2020-strategie op te nemen;

Or. en
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Amendement 21
Ivan Jakovčić

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels;

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioen-, socialezekerheids- en 
gezondheidszorgstelsels;

Or. en

Amendement 22
Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels;

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels; benadrukt 
bovendien dat het verhogen van de 
arbeidsparticipatie moet worden 
gekoppeld aan kwaliteitsvolle banen, 
teneinde bij te dragen tot het bereiken van 
het streefdoel inzake 
armoedevermindering van de Europa 
2020-strategie; is tot slot van mening dat 
deze streefdoelen van de Europa 2020-
strategie alleen kunnen worden bereikt als 
ze in het gehele proces van het Europees 
semester worden opgenomen;

Or. fr
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Amendement 23
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75%, te bereiken en 
essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels;

2. is van mening dat grotere ondersteuning 
door de lidstaten van de combinatie van 
werk en huishouden essentieel is om het 
streefdoel van de Europa 2020-strategie, 
namelijk een arbeidsparticipatie van 75%, 
te bereiken, alsook voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels;

Or. pl

Amendement 24
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels;

2. is van mening dat gendergelijkheid 
noodzakelijk is om het streefdoel van de 
Europa 2020-strategie, namelijk een 
arbeidsparticipatie van 75 %, te bereiken 
en essentieel is voor het behoud van 
duurzame pensioenstelsels; wijst erop dat 
maatregelen voor het vergemakkelijken 
van de combinatie van werk en gezin 
alsook sociale regelgeving ten gunste van 
kinderen moeten worden aangemoedigd;

Or. fr

Amendement 25
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige
kinderopvang een belangrijke voorwaarde 
is voor gendergelijkheid en voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om de 
verwezenlijking van de Barcelona-
doelstellingen voor kinderopvang in de 
nieuwe strategie voor gendergelijkheid tot 
prioritaire ambitie uit te 
roepen; benadrukt dat de doelstellingen 
oorspronkelijk waren vastgesteld voor het 
jaar 2010 en dat deze doelstellingen door 
een meerderheid van de lidstaten nog 
altijd niet zijn bereikt;

Or. en

Amendement 26
Maria Arena, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat hoewel de 
verschillen in arbeidsparticipatie en 
beloning tussen mannen en vrouwen de 
afgelopen jaren enigszins zijn verminderd, 
dat niet komt door een verbetering van de 
situatie van vrouwen, maar door de daling 
van de arbeidsparticipatie en de 
loonniveaus van mannen tijdens de crisis;

Or. fr

Amendement 27
Maria Arena
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen die 
begrotingsbesparingen op het gebied van 
overheidsdiensten meebrengen, vrouwen 
op twee manieren hebben benadeeld, 
namelijk in de zin dat zij een groot deel 
van de banen in deze sector vervullen en 
dat de besnoeiingen in deze diensten hun 
integratie op de arbeidsmarkt niet ten 
goede komen; wijst met name op de 
beperking van overheidsdiensten voor 
kinderopvang en ouderenzorg die meestal 
door vrouwen worden uitgevoerd;

Or. fr

Amendement 28
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen;

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen; als gevolg hiervan 
ontstaat het zogenaamde glazen plafond; 
benadrukt dat positieve discriminatie, met 
name in de publieke sector, 
gendergelijkheid op instapniveau heeft 
verbeterd, maar dat dit moet worden 
uitgebreid tot alle loopbaanniveaus; wijst 
met nadruk op de positieve ervaringen 
met wetgeving in de publieke sector van 
sommige lidstaten;
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Or. en

Amendement 29
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU 
te bewerkstelligen;

3. benadrukt dat gendergelijkheid niet 
alleen een noodzakelijke voorwaarde is 
voor gelijkheid, maar ook een 
noodzakelijk instrument om economische 
groei te realiseren en 
concurrentievermogen in de Unie te 
ondersteunen. Daarom is het noodzakelijk 
de kloof tussen het opleidingsniveau van 
vrouwen en hun participatie op de 
arbeidsmarkt te verkleinen en alle 
verschijnselen van horizontale en 
verticale segregatie te bestrijden die de 
werkgelegenheid onder vrouwen in 
bepaalde sectoren beperken en vrouwen 
uit de hoogste rangen van de 
ondernemingsstructuur uitsluiten;

Or. it

Amendement 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen;

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen (60 % van 
de afgestudeerden in Europa is vrouw) en 
hun participatie en positie op de 
arbeidsmarkt moet worden gedicht om 
economische groei en 
concurrentievermogen in de EU te 
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bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen;

3. benadrukt dat het opleidingsniveau van 
vrouwen en hun participatie en positie op 
de arbeidsmarkt met elkaar in 
overeenstemming moeten worden 
gebracht om economische groei en 
concurrentievermogen in de EU te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 32
Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen;

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen; herinnert de Commissie 
aan de oververtegenwoordiging van 
mannen in "groene" banen en van 
vrouwen in "witte" banen (gezondheid en 
zorg), die in haar werkgelegenheidspakket 
van oktober 2013 als prioritaire sectoren 
voor werkgelegenheid zijn geïdentificeerd, 
en aan de bijzondere aandacht die dit 
verdient bij de bestrijding van horizontale 
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segregatie op de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 33
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen;

3. is van mening dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
de economische groei en 
concurrentievermogen in de EU negatief 
beïnvloedt;

Or. pl

Amendement 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen;

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU te 
bewerkstelligen; roept de lidstaten op om 
goede sociale zekerheid te garanderen en 
ervoor te zorgen dat sociale diensten 
toegankelijker zijn voor vrouwen en 
alleenstaande moeders, omdat zij op de 
arbeidsmarkt het meest kwetsbaar zijn; 
benadrukt voorts dat vrouwen aan een 
groter risico van armoede en sociale 
uitsluiting blootstaan;
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Or. en

Amendement 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de kloof tussen het 
opleidingsniveau van vrouwen en hun 
participatie en positie op de arbeidsmarkt 
moet worden gedicht om economische 
groei en concurrentievermogen in de EU 
te bewerkstelligen;

3. benadrukt de noodzaak van het dichten 
van de kloof tussen het opleidingsniveau 
van vrouwen en hun participatie en positie 
op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 36
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om in haar 
nieuwe strategie voor gendergelijkheid 
duidelijke maatregelen op te nemen om 
seksuele intimidatie op de werkplek nog 
efficiënter te bestrijden; betreurt het feit 
dat, ondanks het bestaan van EU-
wetgeving ter bescherming van individuen 
tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, 
30 % van de werkzoekende transgenders 
discriminatie heeft ervaren bij het zoeken 
naar een baan, waarbij vrouwelijke 
transgenders zich waarschijnlijk het 
meest gediscrimineerd hebben gevoeld in 
het jaar voorafgaand aan het Europese 
LGBT-onderzoek van het Bureau voor de 
grondrechten; wijst erop dat het hier gaat 
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om een schending van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie; 
dringt er bij de Europese Commissie op 
aan om nauwlettend toezicht te houden op 
de doeltreffendheid van nationale 
klachteninstanties en procedures in het 
kader van de tenuitvoerlegging van de 
richtlijnen inzake gendergelijkheid met 
betrekking tot genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtsverandering; 
roept de Commissie op om de lidstaten te 
voorzien van deskundigheid met 
betrekking tot vooruitgang in de strijd 
tegen discriminatie op grond van 
"geslachtskenmerken" op de 
arbeidsmarkt; verzoekt de Europese 
Commissie om de lidstaten te helpen en te 
stimuleren bij het betrekken van 
transgenders en interseksuelen bij 
opleidingen op het gebied van diversiteit 
en om samen met werkgevers maatregelen 
voor de werkvloer vast te stellen, 
bijvoorbeeld het bevorderen van 
anonieme aanwervingsprocedures; dringt 
er bij de lidstaten op aan om met behulp 
van ESF-middelen de discriminatie tegen 
transgenders actief aan te pakken, 
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de EU;

Or. en

Amendement 37
Yana Toom

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de ongelijke en kwetsbare 
positie van vrouwen die tot minderheden 
behoren of van migrantenafkomst zijn 
met betrekking tot hun toegang tot 
onderwijs en de arbeidsmarkt;
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Or. en

Amendement 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang van STEM-
studies en de betrokkenheid van vrouwen 
in snelgroeiende bedrijfssectoren, zoals 
onderzoek en ontwikkeling, en informatie-
en communicatietechnologie (ICT); in 
oktober 2013 publiceerde de Europese 
Commissie een studie over vrouwen die 
actief zijn in de ICT-sector1a. Deze studie 
wees uit dat het bbp in de Europese Unie 
jaarlijks met meer dan 9 miljard euro kan 
toenemen indien meer vrouwen toegang 
krijgen tot de digitale arbeidsmarkt; 
benadrukt dat we tevens te maken hebben 
met een verontrustende daling in het 
aantal vrouwelijke afgestudeerden in de 
ICT (momenteel behalen slechts 29 van 
alle 1000 vrouwelijke afgestudeerden een 
diploma op het gebied van informatica of 
een aanverwant gebied).

__________________
1a Studie over vrouwen die actief zijn in de 
ICT-sector, in oktober 2013 gepubliceerd 
door de Europese Commissie -
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_nl.htm

Or. en

Amendement 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. meent dat er in het bedrijfsleven 
sprake is van terughoudendheid bij de 
rekrutering van vrouwen en van ernstige 
discriminatie ten gunste van mannen bij 
de selectie van kandidaten;

Or. it

Amendement 40
Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie op om in haar 
nieuwe strategie inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen duidelijke 
maatregelen voor te stellen om seksuele 
intimidatie op het werk efficiënter te 
bestrijden;

Or. fr

Amendement 41
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling 
van gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en 
dat we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 

4. benadrukt dat de combinatie van werk 
en huishouden een cruciale voorwaarde is 
voor deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt en dat we dat moeten 
bevorderen door in de zorginfrastructuur 
voor kinderen, ouderen en zieken te 
investeren;
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mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

Or. pl

Amendement 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. onderstreept dat niet alleen openlijke 
discriminatie, maar ook de nog altijd 
bestaande stereotiepe weergave van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid, die ten 
grondslag ligt aan de ongelijke 
machtsverhoudingen en -structuren
tussen vrouwen en mannen en deze 
versterken, is een aanhoudend probleem 
dat moet worden aangepakt; benadrukt dat 
de ongelijke verdeling van gezinslasten een 
van de oorzaken is van de ongelijke positie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt; 
benadrukt dat de combinatie van werk en 
gezinsleven een cruciale voorwaarde is 
voor gendergelijkheid en dat we dat 
moeten bevorderen door in zorgfaciliteiten 
voor kinderen en ouderen te investeren en 
in wetgeving op het gebied van 
ouderschapsverlof, waardoor zowel 
mannen als vrouwen de mogelijkheid 
hebben om fulltime te werken;

Or. en

Amendement 43
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; wijst erop dat om te kunnen 
evolueren naar een eerlijke en 
rechtvaardige verdeling van deze lasten, 
er een mentaliteitswijziging nodig is die 
alleen kan plaatsvinden door 
veranderingen in het onderwijs, de 
cultuur en de wetgeving te stimuleren;
benadrukt dat de combinatie van werk en 
huishouden een cruciale voorwaarde is om
gendergelijkheid te kunnen realiseren en 
dat we dat moeten bevorderen, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
het vaderschaps- of ouderschapsverlof, 
door in zorginfrastructuur te investeren of
door een flexibelere organisatie van de
werktijden te promoten;

Or. es

Amendement 44
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en 
dat we dat moeten bevorderen door in
zorginfrastructuur te investeren en door
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten een factor is die bijdraagt aan
de ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en gezinsleven een stimulerende 
factor kan zijn voor de bevordering van 
gendergelijkheid voor zowel vaders als 
moeders, maar dat niet alle dimensies van 
gendergelijkheid hieronder vallen; wijst 
erop dat een oplossing voor een betere 
combinatie gelegen zou kunnen zijn in 
een betere investering in infrastructuur van 



AM\1049534NL.doc 27/63 PE544.381v01-00

NL

de zorg en een andere in het aansporen 
van mannen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving 
inzake ouderschapsverlof en 
vaderschapsverlof, dat ter beschikking 
staat van beide ouders, maar met sterke 
stimulansen voor vaders, en flexibele 
werktijden; wijst erop dat de ongelijke 
verdeling van zorgtaken onder meer wordt 
gevoed door maatschappelijke opvattingen 
over rolpatronen en dat het belangrijk is 
om deze ter discussie te stellen en zo een 
eerlijker verdeling van zorgtaken en 
betaald werk te bereiken; verzoekt de 
Commissie om dit in de nieuwe strategie 
voor gendergelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat ouders van gezinnen die 
niet beantwoorden aan de klassieke 
genderpatronen, nog steeds 
gediscrimineerd worden op de werkvloer, 
onder andere met betrekking tot 
ouderschapsverlof, 
socialezekerheidsuitkeringen, toegang tot 
voordelen voor hun kinderen, het recht op 
maatregelen ter verbetering van het 
evenwicht tussen werk en privéleven op de 
werkplek, en gezinsgerelateerde 
loonbestanddelen;

Or. en

Amendement 45
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
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zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

zorginfrastructuur, kinderopvang en 
diensten voor zorg voor afhankelijke 
personen te investeren, door flexibiliteit in 
de werktijden mogelijk te maken en 
geschikte ‘flexzekerheid’-maatregelen te 
treffen en door mannen aan te sporen om 
te helpen in het huishouden door middel 
van wetgeving op het gebied van 
ouderschaps- en vaderschapsverlof en 
flexibele werktijden;

Or. it

Amendement 46
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van Europese 
wetgeving op het gebied van ouderschaps-
en vaderschapsverlof en flexibele 
werktijden;

Or. fr

Amendement 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en de
verdeling tussen partners van werk en 
gezinstaken en dat we dat moeten 
bevorderen door in zorginfrastructuur te 
investeren en door mannen aan te sporen 
om te helpen in het huishouden door 
middel van wetgeving op het gebied van 
ouderschaps- en vaderschapsverlof en 
flexibele werktijden;

Or. de

Amendement 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; herinnert aan het feit dat 
veel vrouwen na een zwangerschapsverlof 
niet op de arbeidsmarkt terugkeren;
benadrukt dat de combinatie van werk en 
huishouden een cruciale voorwaarde is 
voor gendergelijkheid en dat we dat 
moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur en gezinsvoorzieningen 
te investeren en door mannen actief te 
stimuleren om te helpen in het huishouden 
door middel van wetgeving op het gebied 
van ouderschaps- en vaderschapsverlof en 
flexibele werktijden;

Or. it
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Amendement 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden; 
dit geldt eveneens voor de combinatie van 
werk en zorgtaken, omdat nog steeds 
voornamelijk vrouwen de zorg voor 
familieleden op zich nemen;

Or. de

Amendement 50
Lampros Fountoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
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het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
zowel de openbare als de particuliere 
kinderdagverblijven een groter aantal 
kinderen kunnen opvangen en 
openingstijden hebben die aansluiten op 
de werktijden van de ouders, zodat de 
ouders zich geen zorgen hoeven te maken 
over de opvang en de bezigheden van hun 
kinderen als zij aan het werk zijn;

Or. el

Amendement 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren, in het 
bijzonder door kinderopvang al vanaf de 
geboorte te garanderen en door universele 
openbare diensten gericht op oudere en 
afhankelijke personen aan te bieden, 
alsook door mannen aan te sporen om te 
helpen in het huishouden door middel van 
wetgeving op het gebied van ouderschaps-
en vaderschapsverlof; vindt dat er moet 
worden ingezet op de invoering van 
vaderschaps- en moederschapsverlof, 
zowel bij geboorte als bij adoptie, dat 
gelijkwaardig en niet-overdraagbaar is, 
door de duur van het vaderschapsverlof 
geleidelijk op te trekken tot het even lang 
duurt als het moederschapsverlof, want op 
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die manier kan de arbeidsdiscriminatie 
van vrouwen worden teruggedrongen en 
wordt het recht van vaders om voor hun 
dochters en zonen te zorgen 
gegarandeerd;

Or. es

Amendement 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de 
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door:

a) in zorginfrastructuur voor kinderen, 
gehandicapten, ouderen en zieken te 
investeren, aangezien vrouwen de 
primaire verzorgers zijn en deze 
onbetaalde taken hun werk negatief 
beïnvloeden,

b) mannen aan te sporen om te helpen in 
het huishouden door middel van wetgeving 
op het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden,

c) positieve voorbeelden van regelingen 
om werk en privéleven op elkaar af te 
stemmen, voor zowel vrouwen als mannen 
in educatief materiaal op alle niveaus in 
scholen te bevorderen;
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Or. en

Amendement 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten aan de basis ligt van de
ongelijke positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat de combinatie 
van werk en huishouden een cruciale 
voorwaarde is voor gendergelijkheid en dat 
we dat moeten bevorderen door in 
zorginfrastructuur te investeren en door 
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving op 
het gebied van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof en flexibele werktijden;

4. benadrukt dat de ongelijke verdeling van 
gezinslasten onder meer een bron vormt 
voor de ongelijke positie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt; benadrukt dat de 
combinatie van werk en huishouden een 
cruciale voorwaarde is voor 
gendergelijkheid en dat we dat moeten 
bevorderen door in openbare
zorginfrastructuur en in universele en 
openbare sociale voorzieningen te 
investeren, met bijzondere nadruk op 
onderwijs voor kinderen vanaf de leeftijd 
van nul en bijstandsdiensten voor 
volwassenen; wijst op het belang om
mannen aan te sporen om te helpen in het 
huishouden door middel van wetgeving
onder meer op het gebied van 
ouderschaps- en vaderschapsverlof; 
benadrukt dat vaderschaps- en 
zwangerschapsverlof bij geboorte of 
adoptie gelijk en niet-overdraagbaar 
moeten zijn.

Or. en

Amendement 54
Jana Žitňanská

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak om in de 
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betrokken lidstaten buitensporig rigide 
arbeidsomstandigheden te liberaliseren 
teneinde de flexibiliteit van de 
arbeidstijdorganisatie te vergroten en 
vrouwen meer keuzemogelijkheden te 
bieden bij het combineren van werk en 
gezin.

Or. sk

Amendement 55
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

stelt voor dat er, met het oog op een 
grotere betrokkenheid van mannen bij de 
gezinstaken en van vrouwen bij de 
arbeidsmarkt, minimale voorwaarden en 
tijden voor vaderschapsverlof als 
Europese aanbevelingen voor de lidstaten 
moeten worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat werk met flexibele 
werkuren een keuze van de werknemer 
moet zijn en niet mag worden geëist of 
opgelegd door de werkgever; wijst 
flexibele en onzekere contractvormen, die 
een regelmatig en stabiel gezinsleven in 
de weg staan, af;
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Or. pt

Amendement 57
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op om te 
investeren in kwalitatieve en betaalbare 
instellingen voor de opvang en verzorging 
van kinderen, zieken, gehandicapten, 
ouderen en alle andere afhankelijke 
personen, ervoor te zorgen dat deze 
instellingen flexibele openingsuren 
hebben die verenigbaar zijn met een 
voltijdse baan en dat ze voor zo veel 
mogelijk personen toegankelijk zijn zodat 
zij een beroeps-, gezins- en privéleven 
kunnen combineren; vraagt de Commissie 
en de lidstaten om elke man of vrouw die 
de zorg draagt voor kinderen of een 
andere afhankelijke persoon te erkennen
en ervoor te zorgen dat hen een 
zorgvergoeding en individuele 
socialezekerheids- en pensioenrechten 
worden toegekend; roept de sociale 
partners ertoe op specifieke initiatieven 
uit te werken om de vaardigheden die 
tijdens een zorgverlof worden verworven 
tot gelding te laten komen;

Or. en

Amendement 58
Maria Arena, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor verplicht betaald 
vaderschapsverlof met een minimumduur 
van tien werkdagen en wetgevings- en 
niet-wetgevingsmaatregelen te stimuleren 
die het voor mannen, en met name voor 
vaders, mogelijk maakt hun recht op het 
combineren van privéleven en beroep uit 
te oefenen, in het bijzonder door 
ouderschapsverlof te bevorderen dat zowel 
door de moeder als door de vader kan 
worden opgenomen, maar niet kan 
worden overgedragen;

Or. fr

Amendement 59
Enrique Calvet Chambon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de zorginfrastructuur 
en het sociaal loon erg hebben geleden 
onder de crisis en de besparingen in de 
sociale sector die in veel EU-lidstaten zijn 
doorgevoerd; herinnert eraan dat het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) kan worden 
aangewend voor sociale-
infrastructuurprojecten;

Or. es

Amendement 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. Betreurt de intrekking, door de 
Raad, van de ontwerprichtlijn voor 
zwangerschapsverlof, die onder meer 
voorzag in de garantie van een volledig 
betaald zwangerschapsverlof van 20 
weken en een vaderschapsverlof van 2 
weken, en de bescherming van de 
werkende moeders die onlangs een kind 
hebben gekregen en weer aan het werk 
gaan, waarmee de eenstemmigheid om de 
rechten van gezinnen en werkende 
moeders te versterken wordt betwist;

Or. pt

Amendement 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de lidstaten hun 
moederschapsregelingen te waarborgen, 
maatregelen te nemen om onredelijk 
ontslag van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap te voorkomen en vrouwen 
en mannen met zorgtaken te beschermen 
tegen onredelijk ontslag; dringt er ook bij 
de Raad op aan om sneller werk te maken 
van de vaststelling van de richtlijn inzake 
de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie;

Or. en



PE544.381v01-00 38/63 AM\1049534NL.doc

NL

Amendement 62
Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is bovendien van mening dat 
dringend een gemeenschappelijk 
standpunt door de Raad moet worden 
vastgesteld over de herziening van de 
richtlijn inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie;

Or. fr

Amendement 63
Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat zonder Europese 
wetgeving over vaderschapsverlof en 
zonder aangepaste Europese wetgeving 
over moederschapsverlof, en als de 
overheidsdiensten die de 
arbeidsparticipatie van vrouwen 
bevorderen niet worden versterkt, de EU 
niet in staat zal zijn het hoofd te bieden 
aan de demografische crisis die, 
tegen 2040, een tekort van 24 miljoen 
werknemers tot gevolg zal hebben; 
benadrukt dat het optrekken van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen tot die 
van mannen het tekort aan 
arbeidskrachten tot 3 miljoen zou 
terugdringen;
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Or. fr

Amendement 64
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
de lage inkomsten van huishoudens die 
worden gevoerd door alleenstaande 
moeders;

Or. pl

Amendement 65
Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil zou 
kunnen worden verlaagd met 
beleidsmaatregelen voor steun aan 
solidariteit tussen de generaties;

Or. fr
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Amendement 66
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, de 
pensioenkloof, zorgtaken en daarmee 
samenhangende onderbrekingen, 
ontoereikende steunregelingen en 
belastingstelsels waardoor huishoudens 
van alleenstaande moeders worden 
getroffen; onderstreept dat de vele vormen 
van discriminatie op grond van, onder 
meer, hun genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken, 
waarmee vrouwen worden 
geconfronteerd, de vervrouwelijking van 
de armoede in de hand werkt; benadrukt 
dat het armoedepeil tegen 2020 uitsluitend
met 20 miljoen kan worden verlaagd met 
op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding en met 
ondersteunende maatregelen ter 
bestrijding van armoede onder vrouwen; 
onderstreept in dit verband hoe belangrijk 
het is om het gendereffect van onder meer 
stelsels voor sociale zekerheid, belastingen 
en uitkeringen en arbeidstijdregelingen te 
beoordelen en om op te treden tegen 
beleidswijzigingen wanneer deze nadelig 
uitpakken voor vrouwen; herinnert aan 
het belang van een grondige 
tenuitvoerlegging van anti-
discriminatiewetgeving, hierbij rekening 
houdend met een sectoroverstijgende 
aanpak ter bestrijding van de armoede 
onder vrouwen.

Or. en
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Amendement 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen (16,4 %), de 
pensioenkloof (39 %) en armoede in 
huishoudens van alleenstaande moeders, en 
dat het armoedepeil tegen 2020 met 20 
miljoen kan worden verlaagd met op 
gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

Or. en

68
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders of moeders van kinderen met een 
handicap, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen en actieprogramma's
voor armoedebestrijding met speciale 
aandacht voor achtergestelde vrouwen, 
vrouwen met een handicap en vrouwen 
met gehandicapte kinderen;

Or. hu
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Amendement 69
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, ongelijkheden in 
de ontwikkeling van de beroepsloopbaan 
van mannen en vrouwen, de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen, de 
pensioenkloof en armoede in huishoudens 
van alleenstaande moeders, en dat het 
armoedepeil tegen 2020 met 20 miljoen 
kan worden verlaagd met op 
gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

Or. fr

Amendement 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor antidiscriminatie 
en armoedebestrijding;

Or. en
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Amendement 71
Maria Arena, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking en de veelvuldige 
indienststelling van vrouwen via atypische 
arbeidsovereenkomsten (zoals 
"gedwongen" deeltijdwerk, contracten 
van bepaalde duur, tijdelijke contracten 
en nulurencontracten) of de afwezigheid 
van de status van meewerkende 
echtgenoot van zelfstandigen, met als 
gevolg een loonkloof en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen en armoede in 
huishoudens van alleenstaande moeders, en 
dat het armoedepeil tegen 2020 met 20 
miljoen kan worden verlaagd met op 
gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding; onderstreept dat zelfs 
voor hetzelfde type contracten een 
loonkloof tussen mannen en vrouwen 
bestaat en dat dit probleem met name kan 
worden opgelost middels de correcte 
toepassing door de lidstaten van de 
richtlijn inzake antidiscriminatie in 
arbeid;

Or. fr

Amendement 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
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loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd 
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding; wijst erop dat de 
armoedecijfers vooral hoog zijn bij oudere 
vrouwen, omdat velen van hen niet lang 
genoeg buitenshuis hebben gewerkt om 
recht te hebben op een waardig pensioen, 
en dat het daarom noodzakelijk is de 
bedragen van de niet op bijdrage- of 
premiebetaling berustende pensioenen op 
te trekken;

Or. es

Amendement 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd
met op gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

5. benadrukt dat armoede onder vrouwen 
wordt veroorzaakt door, onder meer, 
loopbaanonderbreking, de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de pensioenkloof en 
armoede in huishoudens van alleenstaande 
moeders, en dat het armoedepeil tegen 
2020 met 20 miljoen kan worden verlaagd
mits er veranderingen plaatsvinden met 
het oog op de toegang van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt, ondersteund met op 
gendermainstreaming gebaseerde 
beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding;

Or. en
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Amendement 74
Jana Žitňanská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst nogmaals op de noodzaak om 
flexibele regelingen in te voeren voor 
ouderschapsverlof tijdens de beginjaren 
van de opvoeding van een kind om te 
zorgen voor meer individuele vrijheid bij 
het in evenwicht brengen van gezinsleven 
en werk.

Or. sk

Amendement 75
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de 
bezuinigingsmaatregelen in Zuid-Europa 
een buitensporige wissel trekken op 
vrouwen die zich geconfronteerd zien met 
een vermindering van hun beloning en 
voordelen, terwijl er een enorme zorgtaak 
op hun schouders rust waardoor ze 
vastzitten aan hun thuisregio; benadrukt 
dat de nieuwe genderstrategie gericht 
moet zijn op de negatieve gevolgen van 
bezuinigingsmaatregelen voor vrouwen in 
Europa;

Or. en

Amendement 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen ontstaan door 
een ontoereikende arbeidsparticipatie van 
vrouwen, verticale en horizontale 
segregatie en het feit dat binnen sectoren 
waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, 
vaak lagere salarissen gelden. benadrukt 
de noodzaak van toezicht op de 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen in zowel de publieke als de 
particuliere sector en de noodzaak van 
transparantie in het erkennen van 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen op de werkplek;

Or. en

Amendement 77
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 b. benadrukt dat, hoewel vrouwen 
tijdens hun moederschapsverlof werken, 
zij andere vaardigheden verwerven dan 
nodig zijn op de arbeidsmarkt, wat wordt 
bevestigd door het PIAAC-onderzoek naar 
de vaardigheden van volwassenen, en dat 
dit uiteindelijk in hun nadeel werkt; 
daarom moet aandacht worden gericht op 
de re-integratie in het arbeidsproces van 
personen na zwangerschaps- of 
ouderschapsverlof door middel van 
flexibele arbeidsovereenkomsten, het 
mogelijk maken van werken vanuit huis, 
en de ondersteuning van bijscholing in de 
vorm van vakonderwijs en cursussen;
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Or. cs

Amendement 78
Maria Arena, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met de in Richtlijn 
2006/54/EG overgenomen verdeling van 
de bewijslast ten gunste van vrouwen die 
het vermeende slachtoffer zijn van 
discriminatie op grond van geslacht in 
rechtsprocedures, maar wenst te 
benadrukken dat deze bepaling slechts 
kan worden uitgevoerd als die vrouwen 
het recht op toegang tot informatie 
waarover hun werkgever beschikt wordt 
toegekend, zoals voorgesteld door de 
Europese Commissie voor Richtlijn 
97/80/EG inzake de bewijslast in gevallen 
van discriminatie op grond van het 
geslacht, die uiteindelijk echter is 
ingetrokken;

Or. fr

Amendement 79
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de Commissie om alles in het werk te 
stellen teneinde de impasse in de Raad te 
doorbreken met betrekking tot EU-
wetgeving inzake transparantie en een 
evenwichtiger man-vrouwverhouding in de 
rekrutering voor functies waar besluiten 
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worden genomen;

Or. en

Amendement 80
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen, 
ter bestrijding van het fenomeen van het 
"glazen plafond" dat in de meeste 
lidstaten van de EU is vastgesteld;

Or. fr

Amendement 81
Biljana Borzan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt de behoefte aan actieve 
maatregelen voor een transparante en 
genderevenwichtige rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

Or. en

Amendement 82
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen, 
op grond van identieke en objectief 
vastgestelde rekruteringscriteria;

Or. fr

Amendement 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt hoe belangrijk het is dat de 
EU-strategie voor gendergelijkheid voor 
de periode na 2015 de gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in alle aspecten van de 
besluitvorming, waaronder binnen de EU-
instellingen, bevordert; is van mening dat 
de strategie in dit verband een actieplan 
moet omvatten; wijst op de noodzaak van 
grotere transparantie en een evenwichtiger 
man-vrouwverhouding, ook in de 
rekrutering voor functies waar besluiten 
worden genomen;

Or. en

Amendement 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. herinnert eraan dat slechts 33% van de 
bestuurs- en leidinggevende functies in 
bedrijven door vrouwen worden bekleed 
en benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

Or. it

Amendement 85
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen; 
dringt er ook bij de Raad op aan om 
sneller werk te maken van de vaststelling 
van de richtlijn betreffende de verbetering 
van de man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
daarmee samenhangende maatregelen;

Or. en

Amendement 86
Maria Arena, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
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en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen; 
is van mening dat dus dringend een 
overeenkomst tussen het Europees 
Parlement en de Raad over de 
aanwezigheid van vrouwen in raden van 
bestuur van beursgenoteerde bedrijven 
moet worden gesloten;

Or. fr

Amendement 87
Jana Žitňanská

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen 
en aan het leggen van nadruk op de 
verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in lage-
inkomenssectoren waarin hoofdzakelijk 
vrouwen werkzaam zijn;

Or. sk

Amendement 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen;

6. benadrukt de behoefte aan transparantie 
en een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de rekrutering voor 
functies waar besluiten worden genomen, 
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niet alleen in de bedrijfswereld, maar ook 
in de politieke instellingen en de hogere 
rangen van het universitair systeem;

Or. es

Amendement 89
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat tewerkstelling in 
leidinggevende functies transparant dient te 
verlopen en dat hierbij de geslachten 
evenwichtig vertegenwoordigd moeten 
zijn;

6. benadrukt dat de benoeming in 
leidinggevende functies, zowel 
economische als politieke, transparant 
dient te verlopen en dat de geslachten 
hierbij evenwichtig vertegenwoordigd 
moeten zijn;

Or. sl

Amendement 90
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

onderstreept voorts de noodzaak van 
strengere regels tegen discriminatie van 
vrouwen op de werkplek en strengere 
sancties tegen werkgevers die zich 
schuldig maken aan discriminatie.

Or. en

Amendement 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat initiatieven en 
maatregelen moeten worden genomen, 
hoofdzakelijk op het gebied van 
onderwijs, met inbegrip van hoger 
onderwijs, om stereotiepe opvattingen 
over de werkgelegenheid van vrouwen te 
doorbreken, en vrouwelijk 
ondernemerschap en een carrière in de 
wetenschappelijke en ICT-sector te 
bevorderen, hetgeen de economische groei 
en het concurrentievermogen van Europa 
aanzienlijk zou versterken;

Or. en

Amendement 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept het belang om 
ondernemerschap onder vrouwen te 
stimuleren en betere sociale bescherming 
te bieden voor vrouwelijke ondernemers;

Or. it

Amendement 93
Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om, bij de 
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plaatsing van overheidsopdrachten voor 
beursgenoteerde bedrijven, ten volle 
gebruik te maken van de instrumenten 
van de nieuwe richtlijn inzake 
overheidsopdrachten en daarbij als 
gunningscriterium voor de opdracht het 
evenwicht tussen mannen en vrouwen in 
de raden van bestuur van deze bedrijven 
te hanteren;

Or. fr

Amendement 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is voorstander van de invoering van 
genderquota voor niet-uitvoerende leden 
in raden van bestuur, en transparante 
procedures inzake hun benoeming; 
moedigt de publieke en de private sector 
aan vrijwillige steunregelingen ter 
bevordering van vrouwen in 
leidinggevende posities te overwegen en 
dringt er bij de Europese Raad op aan om 
eindelijk een gemeenschappelijk 
standpunt in te nemen na de eerste lezing 
in het EP van de richtlijn inzake vrouwen 
in raden van bestuur;

Or. en

Amendement 95
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk 
dat de sociale zekerheid voor vrouwen en
het bbp van de EU negatief beïnvloedt; 
roept op tot het scheppen van prikkels 
voor werkgevers en werknemers om van 
de informele naar de formele economie 
over te gaan.

Schrappen

Or. it

Amendement 96
Maria Arena, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk 
waarmee veel vrouwen te maken hebben, 
met name in het kader van huishoudelijk 
werk, en dat de sociale zekerheid voor 
vrouwen en het bbp van de EU negatief 
beïnvloedt; acht het in dit opzicht van 
essentieel belang dat alle lidstaten 
verplicht deelnemen aan alle activiteiten 
van het toekomstige Europees platform 
voor de intensivering van de 
samenwerking bij het voorkomen en 
tegengaan van zwartwerk.

Or. fr

Amendement 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7



PE544.381v01-00 56/63 AM\1049534NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot een doeltreffend gebruik van 
sancties tegen werkgevers die actief zijn in 
de informele economie.

Or. en

Amendement 98
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
door vrouwen wordt verricht en dat het 
inkomen, de sociale zekerheid en 
bescherming van vrouwen negatief 
beïnvloedt en nadelige gevolgen heeft voor
het bbp van de EU; roept op tot het 
vaststellen van beleidsmaatregelen die
werkgevers en werknemers stimuleren om 
werkgelegenheid van de informele naar de 
formele economie over te brengen; 
benadrukt de noodzaak om met name 
huishoudelijk werk, dat voornamelijk 
door vrouwen wordt verricht, als een 
specifieke uitdaging aan te pakken, 
aangezien dit zelfstandig en van nature 
onzichtbaar werk in de informele sector 
betreft, waarvoor op maat gesneden 
maatregelen voor een efficiënte aanpak 
moeten worden ontwikkeld.

Or. en
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Amendement 99
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen 
negatief beïnvloedt, een leven lang leren 
belemmert, de sociale verworvenheden op 
het gebied van veiligheid en gezondheid 
op het werk ondermijnt en het bbp van de 
EU doet afnemen; roept op tot het 
scheppen van prikkels voor werkgevers en 
werknemers om van de informele naar de 
formele economie over te gaan.

Or. fr

Amendement 100
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan; herinnert, in dit kader, aan de 
essentiële hefboom die de oprichting van 
een Europees platform voor de 
intensivering van de samenwerking bij het 
voorkomen en tegengaan van zwartwerk 
vertegenwoordigt.

Or. fr
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Amendement 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het veel voorkomen 
van zwartwerk en schijnzelfstandigheid, 
wat de sociale zekerheid voor vrouwen en 
het bbp van de EU negatief beïnvloedt; 
roept op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan;

Or. it

Amendement 102
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
het bbp van de EU en de sociale zekerheid 
voor vrouwen negatief beïnvloedt, met 
name in sectoren waar voornamelijk 
vrouwen werken; zoals werk in 
particuliere huishoudens –
schoonmaakwerkzaamheden, babysitten 
of zorg voor ouderen of gehandicapten;
roept op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om de 
overgang van de informele naar de formele 
economie te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 103
Lampros Fountoulis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk,
een verschijnsel dat zich gewoonlijk 
voordoet onder vrouwen die thuis werken 
om het gezinsinkomen aan te vullen; wijst 
er met name op dat het vele zwartwerk de 
sociale zekerheid voor vrouwen en het bbp 
van de EU negatief beïnvloedt en het voor 
bepaalde werkgevers gemakkelijker maakt 
om belasting te ontduiken en 
premiefraude te plegen; roept op tot het 
scheppen van prikkels voor werkgevers en 
werknemers om van de informele naar de 
formele economie over te gaan.

Or. el

Amendement 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk 
dat de sociale zekerheid voor vrouwen en 
het bbp van de EU negatief beïnvloedt; 
roept op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. De bestrijding van fiscale fraude, in het 
bijzonder van de fraude die door grote 
ondernemingen wordt gepleegd en dus de 
grootste financiële impact heeft, is 
cruciaal om de uitbreiding van het 
vaderschapsverlof en de openbare 
diensten die noodzakelijk zijn om vrouwen 
in gelijke omstandigheden aan de 
arbeidsmarkt te laten deelnemen, te 
kunnen financieren. Bovendien heeft het 
vele zwartwerk een negatieve invloed op
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU; roept op tot het scheppen 
van prikkels voor werkgevers en 
werknemers om van de informele naar de 
formele economie over te gaan.
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Or. es

Amendement 105
Georgi Pirinski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk dat 
de sociale zekerheid voor vrouwen en het 
bbp van de EU negatief beïnvloedt; roept 
op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan.

7. legt de nadruk op het vele zwartwerk,
dat de sociale zekerheid voor vrouwen en 
het bbp van de EU negatief beïnvloedt; 
roept op tot het scheppen van prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van de 
informele naar de formele economie over 
te gaan; dringt erop aan dat het probleem 
van zwartwerk, dat de sociale zekerheid 
voor vrouwen negatief beïnvloedt, in het 
werkprogramma van het toekomstig 
Europees platform voor de aanpak van 
zwartwerk als een onderwerp met de 
hoogste prioriteit wordt opgenomen.

Or. en

Amendement 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het belang om openbare 
aanbestedingen als een potentieel 
hulpmiddel te erkennen bij de bevordering 
van beleid met betrekking tot sociale 
integratie; is van mening dat openbare 
aanbestedingen als een instrument 
moeten worden ingezet om 
gendergelijkheid verder te bevorderen 
door de vaststelling van eisen inzake anti-
discriminatie en kwaliteitscriteria voor 
gendergelijkheid als vereisten voor 
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openbare aanbestedingen, in overweging 
te nemen, indien van toepassing;

Or. en

Amendement 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk en onzekere vormen van 
arbeid, waaronder "minibanen" en 
onechte deeltijdbanen, te intensiveren en 
een adequate sociale bescherming voor 
alle werknemers te garanderen; betreurt 
bovendien het misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten om zo niet te 
hoeven voldoen aan de verplichtingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
bescherming;

Or. en

Amendement 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de slachtoffers van 
zwartwerk voornamelijk vrouwen zijn, 
hetgeen niet altijd op eigen besluit 
plaatsvindt; dringt aan op een 
alomvattend beleid tegen werkgevers die 
vrouwen als zwartwerkers in dienst nemen

Or. en
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Amendement 109
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. beveelt voorts aan dat, aangezien de 
samenstelling en de definitie van gezinnen 
na verloop van tijd verandert, de 
wetgeving inzake familie en werk 
uitvoeriger moet ingaan op 
eenoudergezinnen en LGBT-ouderschap.

Or. en

Amendement 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt het voornemen van de 
Commissie om het voorstel voor een 
richtlijn over zwangerschapsverlof in te 
trekken, waardoor de totstandkoming van 
een uniform kader voor regelgeving en 
bescherming vertraging zal oplopen.

Or. it

Amendement 111
Maria Arena, Edouard Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de 
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beleidsmaatregelen en instrumenten ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
zoals de jongerengarantie en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, moet 
voldoen aan de specifieke behoeften van 
jongens en meisjes, zodat zij de 
arbeidsmarkt kunnen betreden; herinnert 
er bovendien aan dat er meer jonge 
vrouwen zijn die geen onderwijs genieten, 
geen opleiding volgen en niet aan het 
werk zijn (NEET's) dan jonge mannen.

Or. fr

Amendement 112
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. bevestigt dat de gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen in raden 
van bestuur en in functies waar besluiten 
worden genomen binnen de lidstaten op 
vrijwillige basis niet voldoende is 
toegenomen, derhalve wordt de 
tenuitvoerlegging van de quota 
beschouwd als de meest effectieve 
tijdelijke oplossing om te komen tot een 
gelijke vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen.

Or. en


