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13.1.2021 A9-0234/2

Amendement 2
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de 
toezeggingen in het kader van het 
werkprogramma voor 2020 bij alle 
herzieningen te eerbiedigen en tijdig een 
voorstel voor bindende maatregelen inzake 
loontransparantie, een EU-strategie inzake 
slachtofferrechten, een EU-kader voor 
strategieën voor gelijkheid en integratie 
van de Roma voor de periode na 2020, een 
nieuwe EU-strategie voor de uitbanning 
van mensenhandel en een EU-actieplan 
inzake gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen in de externe betrekkingen 
voor 2021-2025 in te dienen;

6. verzoekt de Commissie de 
toezeggingen in het kader van het 
werkprogramma voor 2020 bij alle 
herzieningen te eerbiedigen en een voorstel 
voor bindende maatregelen inzake 
loontransparantie, een EU-strategie inzake 
slachtofferrechten en een nieuwe 
EU-strategie voor de uitbanning van 
mensenhandel in te dienen; betreurt dat de 
Commissie in 2020 geen voorstel voor 
bindende maatregelen inzake 
loontransparantie heeft ingediend, zoals 
gepland was;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/3

Amendement 3
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan een uitdrukkelijk verbod op 
discriminatie op grond van iemands 
genderidentiteit en genderexpressie in het 
EU-recht; merkt op dat LGBTIQ+-
personen nog steeds worden 
gediscrimineerd, geïntimideerd en 
uitgesloten van de arbeidsmarkt; herinnert 
aan zijn resolutie van 14 februari 2019 over 
de toekomst van de lijst van acties ter 
bevordering van de gelijkheid van LGBTI-
personen37 en die van 18 december 2019 
over openbare discriminatie en 
haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van 
LGBTI-personen38; verzoekt de Commissie 
het strategisch kader over de gelijkheid 
van LGBTIQ+-personen zo snel mogelijk 
goed te keuren, in aansluiting op haar lijst 
van acties ter bevordering van de 
gelijkheid van LGBTI-personen 2016-
2019, en daarin specifieke maatregelen op 
te nemen ter bestrijding van discriminatie 
op het werk op grond van seksuele 
gerichtheid, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken;
____________________

37 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0129.
38 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0101.

29. maakt zich zorgen over het gebrek 
aan een uitdrukkelijk verbod op 
discriminatie op grond van iemands 
genderidentiteit en genderexpressie in het 
EU-recht; merkt op dat LGBTIQ+-
personen nog steeds worden 
gediscrimineerd, geïntimideerd en 
uitgesloten van de arbeidsmarkt; herinnert 
aan zijn resolutie van 14 februari 2019 over 
de toekomst van de lijst van acties ter 
bevordering van de gelijkheid van LGBTI-
personen37 en die van 18 december 2019 
over openbare discriminatie en 
haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van 
LGBTI-personen38; is ingenomen met de 
goedkeuring van de allereerste LGBTI+-
strategie en verzoekt de Commissie een 
vervolg te geven aan haar lijst van acties 
ter bevordering van de gelijkheid van 
LGBTI-personen 2016-2019, door 
specifieke maatregelen vast te stellen ter 
bestrijding van discriminatie op het werk 
op grond van seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken;
____________________

37 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0129.
38 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0101.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/4

Amendement 4
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie in dit 
opzicht een richtlijn voor te stellen voor de 
bestrijding van mensenhandel voor 
seksuele uitbuiting in de EU, aangezien 
mensenhandel voor seksuele uitbuiting de 
meest wijdverbreide vorm van 
mensenhandel is;

Schrappen

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Amendement 5
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd voor het einde van 2020 met 
voorstellen te komen voor bindende 
maatregelen op het gebied van 
loontransparantie, die een nuttig instrument 
kunnen zijn om ongelijkheden en 
discriminatie binnen een bepaalde sector te 
detecteren en de genderloonkloof te 
dichten; benadrukt in dit opzicht het belang 
van volledige samenwerking met en 
betrokkenheid van de sociale partners en 
alle belanghebbenden overeenkomstig de 
nationale praktijken en tradities; wijst er 
evenwel op dat de kwestie van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid in verschillende beroepssectoren 
nog altijd aan de orde moet worden 
gesteld, om verschillen in beloning weg te 
nemen voor gelijkwaardige arbeid op de 
door gendersegregatie gekenmerkte 
arbeidsmarkt, waarbij in sectoren waar 
voornamelijk vrouwen werken, zoals de 
verpleegkunde, zorg, detailhandel, verkoop 
en het onderwijs, lagere lonen worden 
betaald dan in de sectoren die worden 
gedomineerd door mannen, zoals de 
industriële en technische sectoren; beveelt 
ten zeerste aan om in de desbetreffende 
maatregelen het beginsel van gelijke 
beloning van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid op te nemen, dat als volgt kan 
worden gedefinieerd: “arbeid wordt als 

53. is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd met voorstellen te komen voor 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie, die een nuttig instrument 
kunnen zijn om ongelijkheden en 
discriminatie binnen een bepaalde sector te 
detecteren en de genderloonkloof te 
dichten; betreurt echter dat de 
bekendmaking van dit voorstel vertraging 
heeft opgelopen en verzoekt de Commissie 
om zo spoedig mogelijk met een voorstel te 
komen; benadrukt in dit opzicht het belang 
van volledige samenwerking met en 
betrokkenheid van de sociale partners en 
alle belanghebbenden overeenkomstig de 
nationale praktijken en tradities; wijst er 
evenwel op dat de kwestie van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid in verschillende beroepssectoren 
nog altijd aan de orde moet worden 
gesteld, om verschillen in beloning weg te 
nemen voor gelijkwaardige arbeid op de 
door gendersegregatie gekenmerkte 
arbeidsmarkt, waarbij in sectoren waar 
voornamelijk vrouwen werken, zoals de 
verpleegkunde, zorg, detailhandel, verkoop 
en het onderwijs, lagere lonen worden 
betaald dan in de sectoren die worden 
gedomineerd door mannen, zoals de 
industriële en technische sectoren; beveelt 
ten zeerste aan om in de desbetreffende 
maatregelen het beginsel van gelijke 
beloning van mannelijke en vrouwelijke 
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gelijkwaardig beschouwd indien de 
verrichte taken vergelijkbaar zijn op basis 
van een vergelijking van twee groepen 
werknemers die niet willekeurig zijn 
samengesteld, met inachtneming van 
factoren zoals de arbeidsomstandigheden, 
de door de werknemers gedragen 
verantwoordelijkheid en de lichamelijke of 
geestelijke vereisten van de arbeid”; wijst 
erop dat hiertoe genderneutrale 
beoordelingsinstrumenten en 
indelingscriteria moeten worden 
vastgesteld;

werknemers voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid op te nemen, dat als volgt kan 
worden gedefinieerd: “arbeid wordt als 
gelijkwaardig beschouwd indien de 
verrichte taken vergelijkbaar zijn op basis 
van een vergelijking van twee groepen 
werknemers die niet willekeurig zijn 
samengesteld, met inachtneming van 
factoren zoals de arbeidsomstandigheden, 
de door de werknemers gedragen 
verantwoordelijkheid en de lichamelijke of 
geestelijke vereisten van de arbeid”; wijst 
erop dat hiertoe genderneutrale 
beoordelingsinstrumenten en 
indelingscriteria moeten worden 
vastgesteld;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Amendement 6
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 97

Ontwerpresolutie Amendement

97. benadrukt dat de respons op de 
COVID-19 epidemie zou kunnen worden 
gebruikt om aanvullende middelen vrij te 
maken die de lidstaten kunnen aanwenden 
om slachtoffers van geweld te 
ondersteunen; 

97. benadrukt dat de respons op de 
COVID-19 epidemie moet worden 
gebruikt om aanvullende middelen vrij te 
maken die de lidstaten kunnen aanwenden 
om slachtoffers van geweld te 
ondersteunen; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Amendement 7
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 100

Ontwerpresolutie Amendement

100. benadrukt dat de middelen voor 
EU-programma’s die betrekking hebben op 
het stimuleren van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten moeten worden verhoogd 
in het volgende MFK, met name in het 
herstelplan NextGenerationEU, en 
verzoekt de Commissie in het herziene 
voorstel voor het volgend MFK een 
clausule inzake gendermainstreaming op 
te nemen; dringt er bij de Commissie op 
aan dat zij haar inspanningen intensiveert 
om genderbudgettering te implementeren 
als integraal onderdeel van de 
begrotingsprocedure, in alle stadia en voor 
alle begrotingsposten, en dat zij 
afzonderlijke begrotingslijnen voor 
gerichte acties opneemt; benadrukt dat 
iedere nieuwe maatregel of strategie of 
ieder nieuw mechanisme moet worden 
onderworpen aan een 
gendereffectbeoordeling; dringt er bij de 
Commissie en de Raad op aan in deze 
context te investeren in de zorgeconomie 
en een Zorgdeal voor Europa op te stellen, 
in aanvulling op de Europese Green Deal;

100. benadrukt dat de middelen voor 
EU-programma’s die betrekking hebben op 
het stimuleren van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten moeten worden verhoogd; 
verzoekt de Commissie om meer 
inspanningen te leveren om 
genderbudgettering te implementeren als 
integraal onderdeel van de 
begrotingsprocedure, in alle stadia en voor 
alle begrotingsposten, en afzonderlijke 
begrotingslijnen voor gerichte acties op te 
nemen; benadrukt dat iedere nieuwe 
maatregel of strategie of ieder nieuw 
mechanisme moet worden onderworpen 
aan een gendereffectbeoordeling; dringt er 
bij de Commissie en de Raad op aan in 
deze context te investeren in de 
zorgeconomie en een Zorgdeal voor 
Europa op te stellen, in aanvulling op de 
Europese Green Deal; is ingenomen met 
het feit dat gendermainstreaming voor het 
eerst een horizontale prioriteit in het 
MFK is en dat er dus een grondige 
beoordeling en monitoring van de 
gendereffecten van de programma’s zal 
worden uitgevoerd;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Amendement 8
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. wijst op zijn resolutie van 
12 februari 2019 over de behoefte aan een 
versterkt strategisch EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma voor de periode na 202042, waarin 
wordt gesteld dat in de meeste lidstaten 
geen verbetering is waargenomen op het 
gebied van de toegang tot 
werkgelegenheid, dat er ernstige 
bezorgdheid bestaat met betrekking tot 
huisvesting en er maar weinig vooruitgang 
is geboekt betreffende armoede, en dat er 
behoefte is aan een sterk genderperspectief 
in het EU-kader; maakt zich zorgen over de 
haatzaaiende taal jegens Roma in verband 
met de COVID-19-pandemie en de 
aanvullende beperkingen die sommige 
lidstaten hebben ingevoerd om 
Romagemeenschappen in quarantaine te 
plaatsen, en vreest voor de nadelige 
gevolgen voor de meest kwetsbare groepen 
Roma, zoals meisjes, jonge vrouwen, 
oudere vrouwen, mensen met een handicap 
en LGBTIQ+-personen; verzoekt de 
Commissie met klem het strategisch EU-
kader voor de gelijkheid en inclusie van 
Roma zo snel mogelijk goed te keuren, de 
impact van het coronavirus op de 
Romagemeenschappen nader te 
onderzoeken en maatregelen te treffen om 
een sterke negatieve reactie tegen hen te 
voorkomen;

117. wijst op zijn resolutie van 
12 februari 2019 over de behoefte aan een 
versterkt strategisch EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma voor de periode na 202042, waarin 
wordt gesteld dat in de meeste lidstaten 
geen verbetering is waargenomen op het 
gebied van de toegang tot 
werkgelegenheid, dat er ernstige 
bezorgdheid bestaat met betrekking tot 
huisvesting en er maar weinig vooruitgang 
is geboekt betreffende armoede, en dat er 
behoefte is aan een sterk genderperspectief 
in het EU-kader; maakt zich zorgen over de 
haatzaaiende taal jegens Roma in verband 
met de COVID-19-pandemie en de 
aanvullende beperkingen die sommige 
lidstaten hebben ingevoerd om 
Romagemeenschappen in quarantaine te 
plaatsen, en vreest voor de nadelige 
gevolgen voor de meest kwetsbare groepen 
Roma, zoals meisjes, jonge vrouwen, 
oudere vrouwen, mensen met een handicap 
en LGBTIQ+-personen; is ingenomen met 
het feit dat de Commissie het strategisch 
EU-kader voor de gelijkheid en inclusie 
van Roma heeft goedgekeurd, waardoor 
het mogelijk wordt de impact van het 
coronavirus op de Romagemeenschappen 
nader te onderzoeken en maatregelen te 
treffen om een sterke negatieve reactie 
tegen hen te voorkomen;
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____________________

42 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0075.

____________________

42 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/9

Amendement 9
Maria Noichl

Verslag A9-0234/2020
Maria Noichl
De EU-strategie inzake gendergelijkheid
(2019/2169(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 122

Ontwerpresolutie Amendement

122. roept de Commissie op het nieuwe 
genderactieplan III (GAP III), dat 
voortbouwt op het huidige GAP II, snel 
aan te nemen teneinde in 2021 de 
uitvoering ervan als belangrijk instrument 
ter bevordering van gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen en meisjes in 
externe relaties te starten; benadrukt dat dit 
document als mededeling moet worden 
opgesteld en vergezeld moet gaan van 
duidelijke, meetbare, tijdsgebonden 
indicatoren, met inbegrip van de toewijzing 
van rollen en verantwoordelijkheden aan 
de verschillende actoren; dringt er op aan 
in het nieuwe Actieplan de 85 %-
doelstelling te handhaven dat alle nieuwe 
programma's bijdragen tot gendergelijkheid 
en dat 20 % van de programma's 
gendergelijkheid als hoofddoelstelling 
moet hebben; eist dat het nieuwe 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking in dit opzicht 
gendergelijkheid en vrouwenrechten 
prioriteert binnen geografische en 
thematische programma’s; verwelkomt de 
verschuiving binnen de institutionele 
cultuur van de diensten van de Commissie 
en de Europese Dienst voor extern 
optreden om effectiever uitvoering te 
geven aan de verbintenissen van de EU ten 
aanzien van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid;

122. is ingenomen met het nieuwe 
genderactieplan III (GAP III) als belangrijk 
instrument ter bevordering van 
gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen en meisjes via de externe 
betrekkingen; benadrukt dat dit document 
vergezeld moet gaan van duidelijke, 
meetbare, tijdsgebonden indicatoren, met 
inbegrip van de toewijzing van rollen en 
verantwoordelijkheden aan de 
verschillende actoren; is ingenomen met 
het feit dat in het nieuwe Actieplan de 
doelstelling is opgenomen dat 85 % van 
alle nieuwe programma’s moet bijdragen 
tot gendergelijkheid; betreurt dat de 
nieuwe doelstelling dat 20 % van de 
programma’s gendergelijkheid als 
hoofddoelstelling moet hebben in het 
actieplan niet is overgenomen; eist dat het 
nieuwe instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking in dit opzicht 
gendergelijkheid en vrouwenrechten 
prioriteert binnen geografische en 
thematische programma’s; verwelkomt de 
verschuiving binnen de institutionele 
cultuur van de diensten van de Commissie 
en de Europese Dienst voor extern 
optreden om effectiever uitvoering te 
geven aan de verbintenissen van de EU ten 
aanzien van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid;
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Or. en


