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17.11.2021 A9-0315/1

Amendement 1
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
namens de Renew-Fractie

Verslag A9-0315/2021
Sandra Pereira
Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
(2021/2020(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat genderstereotypen 
nog steeds van invloed zijn op de verdeling 
van taken tussen mannen en vrouwen in het 
huishouden, in het onderwijs, op de 
werkvloer en in de samenleving als geheel; 
overwegende dat onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk veelal worden verricht 
door vrouwen, die gezien hun essentiële rol 
in dit verband een onevenredig zware last 
dragen; overwegende dat de COVID-19-
pandemie de schokkende toestand van de 
Europese verzorgingshuizen en de sector 
als geheel, waarin voornamelijk vrouwen 
werkzaam zijn, aan het licht heeft gebracht; 
overwegende dat 80 % van de zorg in de 
EU wordt verleend door mantelzorgers, 
waarvan 75 % vrouw is26; overwegende dat 
vrouwen in de EU vóór de COVID-19-
uitbraak wekelijks gemiddeld 13 uur meer 
dan mannen besteedden aan onbetaalde 
zorg en huishoudelijk werk; overwegende 
dat de ongelijke verdeling van zorgtaken in 
de lidstaten wordt verergerd door de 
beperkte of ontbrekende toegang tot 
passende en toegankelijke 
zorgvoorzieningen, met inbegrip van 
openbare voorzieningen voor kinderopvang 
en ouderenzorg, wat leidt tot perioden van 
afwezigheid van de arbeidsmarkt en tot een 
vergroting van de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen; overwegende 
dat in 2019 7,7 miljoen vrouwen (in de 

P. overwegende dat genderstereotypen 
nog steeds van invloed zijn op de verdeling 
van taken tussen mannen en vrouwen in het 
huishouden, in het onderwijs, op de 
werkvloer en in de samenleving als geheel; 
overwegende dat onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk veelal worden verricht 
door vrouwen, die gezien hun essentiële rol 
in dit verband een onevenredig zware last 
dragen; overwegende dat de COVID-19-
pandemie de schokkende toestand van de 
Europese verzorgingshuizen en de sector 
als geheel, waarin voornamelijk vrouwen 
werkzaam zijn, aan het licht heeft gebracht; 
overwegende dat 80 % van de zorg in de 
EU wordt verleend door mantelzorgers, 
waarvan 75 % vrouw is26; overwegende dat 
vrouwen in de EU vóór de COVID-19-
uitbraak wekelijks gemiddeld 13 uur meer 
dan mannen besteedden aan onbetaalde 
zorg en huishoudelijk werk; overwegende 
dat de ongelijke verdeling van zorgtaken in 
de lidstaten wordt verergerd door de 
beperkte of ontbrekende toegang tot 
passende en toegankelijke 
zorgvoorzieningen, met inbegrip van 
openbare voorzieningen voor kinderopvang 
en ouderenzorg, wat leidt tot perioden van 
afwezigheid van de arbeidsmarkt en tot een 
vergroting van de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen; overwegende 
dat in 2019 7,7 miljoen vrouwen (in de 
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leeftijdscategorie 20-64 jaar) niet 
beschikbaar waren op de arbeidsmarkt in 
de EU omdat zij de zorg voor kinderen of 
andere mensen met zorgbehoeften op zich 
hadden genomen, ten opzichte van 450 000 
mannen; overwegende dat investeringen in 
universele diensten, met inbegrip van 
openbare diensten, effect hebben op de 
grondrechten en de mogelijkheden om ten 
volle deel te nemen op de arbeidsmarkt; 
overwegende dat iedereen, ongeacht zijn of 
haar geslacht, recht heeft op werk en op 
evenwicht tussen beroeps- en privéleven;

____________________
26 Eurocarers, “The gender dimension of 
informal care”, 2017.

leeftijdscategorie 20-64 jaar) niet 
beschikbaar waren op de arbeidsmarkt in 
de EU omdat zij de zorg voor kinderen of 
andere mensen met zorgbehoeften op zich 
hadden genomen, ten opzichte van 450 000 
mannen; overwegende dat investeringen in 
universele diensten, met inbegrip van 
zorgdiensten, de onevenredige 
verantwoordelijkheid van vrouwen voor 
zorgtaken kunnen verlichten en hen beter 
in staat kunnen stellen om vrijelijk deel te 
nemen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat iedereen, ongeacht zijn of haar 
geslacht, recht heeft op werk en op 
evenwicht tussen beroeps- en privéleven;

____________________
26 Eurocarers, “The gender dimension of 
informal care”, 2017.

Or. en
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17.11.2021 A9-0315/2

Amendement 2
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
namens de Renew-Fractie

Verslag A9-0315/2021
Sandra Pereira
Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
(2021/2020(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat maatregelen om 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
bereiken belangrijk zijn voor een gelijke 
verdeling van de zorgtaken tussen vrouwen 
en mannen en voor het verkleinen van de 
verschillen op het gebied van inkomen en 
de kans op werk; overwegende dat het 
bereiken van evenwicht tussen werk en 
privéleven afhangt van de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van hoogwaardige 
openbare zorgdiensten, die kosteloos 
moeten worden aangeboden; overwegende 
dat alle moederschapsuitkeringen moeten 
worden gewaarborgd en gehandhaafd, en 
dat de rechten op volledig betaald verlof 
moeten worden uitgebreid; overwegende 
dat overheidsbeleid ter bescherming en 
bevordering van het geven van 
borstvoeding noodzakelijk is;

Q. overwegende dat maatregelen om 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
bereiken belangrijk zijn voor een gelijke 
verdeling van de zorgtaken tussen vrouwen 
en mannen en voor het verkleinen van de 
verschillen op het gebied van inkomen en 
de kans op werk; overwegende dat het 
bereiken van evenwicht tussen werk en 
privéleven afhangt van de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van hoogwaardige en 
betaalbare zorgdiensten; overwegende dat 
alle moederschapsuitkeringen moeten 
worden gewaarborgd en gehandhaafd, en 
dat de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven1a volledig door 
de lidstaten moet worden uitgevoerd; 
overwegende dat overheidsbeleid ter 
bescherming en bevordering van het geven 
van borstvoeding noodzakelijk is, zonder 
afbreuk te doen aan de keuzevrijheid van 
vrouwen;

____________________
1 bis PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en
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17.11.2021 A9-0315/3

Amendement 3
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou
namens de Renew-Fractie

Verslag A9-0315/2021
Sandra Pereira
Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
(2021/2020(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de eerbiediging van 
het recht op werk en op gelijke beloning en 
gelijke behandeling een essentiële 
voorwaarde is voor de gelijke rechten, de 
economische onafhankelijkheid en de 
beroepsmatige ontplooiing van vrouwen; 
onderstreept dat gelijke kansen voor en een 
grotere arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen leiden tot meer economische 
voorspoed in Europa; is van mening dat de 
bestrijding van genderongelijkheid een 
kernpunt moet zijn op de werkplek; 
herinnert eraan dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in beroepen 
waarin een laag salaris of het 
minimumloon wordt betaald, in 
deeltijdarbeid en in onzeker werk; erkent 
dat mannen en vrouwen evenveel recht 
hebben op een billijk loon dat hun en hun 
gezin een behoorlijke levensstandaard 
waarborgt; onderstreept daarom dat 
onzekere dienstverbanden beter moeten 
worden tegengegaan zodat alle 
werknemers een billijke vergoeding 
ontvangen die voldoende is voor een 
fatsoenlijke levensstandaard voor henzelf 
en voor hun gezin, door middel van 
wettelijke 
minimumloonvormingsmechanismen of 
collectieve overeenkomsten in 
overeenstemming met het beginsel dat een 

1. benadrukt dat de eerbiediging van 
het recht op werk en op gelijke beloning en 
gelijke behandeling een essentiële 
voorwaarde is voor de gelijke rechten, de 
economische onafhankelijkheid en de 
beroepsmatige ontplooiing van vrouwen; 
onderstreept dat gelijke kansen voor en een 
grotere arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen leiden tot meer economische 
voorspoed in Europa; is van mening dat de 
bestrijding van genderongelijkheid een 
kernpunt moet zijn op de werkplek; 
herinnert eraan dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in beroepen 
waarin een laag salaris of het 
minimumloon wordt betaald, in 
deeltijdarbeid en in onzeker werk; erkent 
dat mannen en vrouwen evenveel recht 
hebben op een billijk loon dat hun en hun 
gezin een behoorlijke levensstandaard 
waarborgt; onderstreept daarom dat 
onzekere dienstverbanden beter moeten 
worden tegengegaan zodat alle 
werknemers een billijke vergoeding 
ontvangen die voldoende is voor een 
fatsoenlijke levensstandaard voor henzelf 
en voor hun gezin, door middel van 
wettelijke 
minimumloonvormingsmechanismen of 
collectieve overeenkomsten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten beleid te 
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vaste arbeidsplaats een echte 
arbeidsverhouding moet zijn waarbij de 
rechten van werknemers worden erkend 
en verbeterd; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid te bevorderen dat erop 
gericht is onzekere dienstverbanden en 
niet-vrijwillige deeltijdarbeid uit te bannen 
om de situatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te verbeteren; spoort de 
lidstaten ertoe aan om ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen in samenwerking met 
de sociale partners aan te pakken via beleid 
dat de waarde van werk vergroot, lonen 
verhoogt en de arbeidsvoorwaarden en 
leefomstandigheden van alle werknemers 
en hun gezin verbetert;

bevorderen dat erop gericht is onzekere 
dienstverbanden en niet-vrijwillige 
deeltijdarbeid uit te bannen om de situatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren; spoort de lidstaten ertoe aan 
om ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen in samenwerking met de sociale 
partners aan te pakken via beleid dat de 
waarde van werk vergroot, lonen verhoogt 
en de arbeidsvoorwaarden en 
leefomstandigheden van alle werknemers 
en hun gezin verbetert;

Or. en
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17.11.2021 A9-0315/4

Amendement 4
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
namens de Renew-Fractie

Verslag A9-0315/2021
Sandra Pereira
Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
(2021/2020(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is bezorgd over de resultaten van de 
gendergelijkheidsindex van 2020; 
benadrukt dat meer dan een derde van de 
lidstaten in 2018 minder dan 60 punten 
scoorde27; betreurt dat de vooruitgang op 
weg naar gendergelijkheid in de EU traag 
verloopt en dat niet alle lidstaten hier een 
beleidsprioriteit van maken; verzoekt de 
lidstaten praktische maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt, 
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, 
met inbegrip van werk met gelijke rechten 
en een gelijke en eerlijke beloning, met 
name in sectoren waar voornamelijk 
vrouwen werkzaam zijn; erkent de rol van 
de sociale partners en collectieve 
onderhandelingen bij het terugdraaien en 
wegnemen van ongelijkheden, het 
bevorderen van gendergelijkheid en het 
aanpakken van loondiscriminatie van 
vrouwen in al hun verscheidenheid, en 
herhaalt dat het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet 
zijn;

____________________
27 De volledige ranglijst van de 
gendergelijkheidsindex (EU-28 en EU-
gemiddelde): Zweden (83,9), Denemarken 

3. is bezorgd over de resultaten van de 
gendergelijkheidsindex van 2020 en 2021; 
benadrukt dat meer dan een derde van de 
lidstaten in 2018 minder dan 60 punten 
scoorde27; betreurt dat de vooruitgang op 
weg naar gendergelijkheid in de EU traag 
verloopt en dat niet alle lidstaten hier een 
beleidsprioriteit van maken; betreurt dat er 
in Slovenië sprake is van achteruitgang 
op het gebied van gendergelijkheid, en dat 
de score van het land in 2019 met 0,1 punt 
is gedaald; verzoekt de lidstaten praktische 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat vrouwen gelijke toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt, werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van 
werk met gelijke rechten en een gelijke en 
eerlijke beloning, met name in sectoren 
waar voornamelijk vrouwen werkzaam 
zijn; erkent de rol van de sociale partners 
en collectieve onderhandelingen bij het 
terugdraaien en wegnemen van 
ongelijkheden, het bevorderen van 
gendergelijkheid en het aanpakken van 
loondiscriminatie van vrouwen in al hun 
verscheidenheid, en herhaalt dat het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijk of 
gelijkwaardig werk in de wet en de praktijk 
verankerd moet zijn;

____________________
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(77,4), Frankrijk (75,1), Finland (74,7), 
Nederland (74,1), Verenigd Koninkrijk 
(72,7), Ierland (72,2), Spanje (72), België 
(71,4), Luxemburg (70,3), EU-gemiddelde 
(67,9), Slovenië (67,7), Duitsland (67,5), 
Oostenrijk (66,5), Italië (63,5), Malta 
(63,4), Portugal (61,3), Letland (60,8), 
Estland (60,7), Bulgarije (59,6), Kroatië 
(57,9), Cyprus (56,9), Litouwen (56,3), 
Tsjechië (56,2), Polen (55,8), Slowakije 
(55,5), Roemenië (54,4), Hongarije (53), 
Griekenland (52,2).

27 De volledige ranglijst van de 
gendergelijkheidsindex (EU-28 en EU-
gemiddelde): Zweden (83,9), Denemarken 
(77,4), Frankrijk (75,1), Finland (74,7), 
Nederland (74,1), Verenigd Koninkrijk 
(72,7), Ierland (72,2), Spanje (72), België 
(71,4), Luxemburg (70,3), EU-gemiddelde 
(67,9), Slovenië (67,7), Duitsland (67,5), 
Oostenrijk (66,5), Italië (63,5), Malta 
(63,4), Portugal (61,3), Letland (60,8), 
Estland (60,7), Bulgarije (59,6), Kroatië 
(57,9), Cyprus (56,9), Litouwen (56,3), 
Tsjechië (56,2), Polen (55,8), Slowakije 
(55,5), Roemenië (54,4), Hongarije (53), 
Griekenland (52,2).

Or. en


