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8.12.2021 A9-0315/5

Amendement 5
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vrouwen dezelfde 
kansen als mannen op economische 
onafhankelijkheid moeten hebben; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie van 
vrouwen weliswaar is toegenomen, maar 
dat ongelijkheid van mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt nog steeds een 
zorgwekkende realiteit en een enorme 
uitdaging is en dat trends op de 
arbeidsmarkt in verband met de pandemie 
een grotere impact op vrouwen dan op 
mannen laten zien16; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mannen in de 
werkzame leeftijd in de EU-27 in 2019 
79 % bedroeg, 11,7 procentpunten hoger 
dan die van vrouwen; overwegende dat 
8 % van de werkende mannen in de EU in 
deeltijd werkt, tegen 31 % van de vrouwen, 
en dat dit de aanhoudende ongelijkheden 
illustreert; overwegende dat de 
genderkloof in de arbeidsparticipatie, 
gemeten naar voltijdequivalent, sinds 
2010 in acht lidstaten is toegenomen; 
overwegende dat er te weinig vooruitgang 
is geboekt bij het bestrijden van de 
sectorale en beroepsmatige 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof bijzonder groot is 
voor vrouwen met een lage sociaal-
economische status, zoals alleenstaande 
moeders, vrouwen met zorgtaken, 
vrouwen met een handicap, vrouwelijke 

B. overwegende dat het 
vanzelfsprekend is dat vrouwen die ervoor 
hebben gekozen voltijds aan de 
arbeidsmarkt deel te nemen dezelfde 
kansen als mannen op economische 
onafhankelijkheid moeten hebben; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie van 
vrouwen weliswaar is toegenomen, maar 
dat het nu eenmaal een feit is dat mannen 
en vrouwen verschillende keuzen maken 
met betrekking tot de arbeidsmarkt, terwijl 
trends op de arbeidsmarkt in verband met 
de pandemie worden geïnterpreteerd als 
een verschillende impact op vrouwen en 
mannen16; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mannen in de 
werkzame leeftijd in de EU-27 in 2019 
79 % bedroeg, 11,7 procentpunten hoger 
dan die van vrouwen; overwegende dat 
8 % van de werkende mannen in de EU in 
deeltijd werkt, tegen 31 % van de vrouwen, 
en dat dit de verscheidenheid aan 
loopbaankeuzen en prioriteiten met 
betrekking tot het gezinsleven en de 
arbeidsmarkt illustreert; overwegende dat 
loonongelijkheden alleen naar behoren 
kunnen worden beoordeeld als er sprake 
is van relevante indicatoren, zoals het 
aantal verrichte arbeidsuren voor 
hetzelfde werk door mannelijke en 
vrouwelijke werknemers van hetzelfde 
bedrijf;
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migranten en vluchtelingen, vrouwen met 
verschillende raciale en etnische 
achtergronden, vrouwen die tot een 
religieuze minderheid behoren, 
laagopgeleide vrouwen, lhbtiq+-vrouwen 
en jonge en oudere vrouwen;

_________________
16 Eurostat, “May 2021 Euroindicator: 
Euro area unemployment at 7.9 %, EU at 
7.3 %”, 1 juli 2021.

_______________
16 Eurostat, “May 2021 Euroindicator: 
Euro area unemployment at 7.9 %, EU at 
7.3 %”, 1 juli 2021.

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/6

Amendement 6
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het uurloon van 
vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 
14 % lager is dan dat van mannen, en dat 
de genderloonkloof in de lidstaten 
uiteenloopt van 3,3 % tot 21,7 %; 
overwegende dat het beginsel van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen sinds 
1957 deel uitmaakt van het EU-acquis en 
van een aanzienlijke hoeveelheid nationale 
wetgeving, en dat ondanks de maatregelen 
die zijn getroffen en de middelen die zijn 
besteed om deze ongelijkheden te 
verkleinen, de vooruitgang uiterst traag 
verloopt en de loonongelijkheid in 
bepaalde lidstaten zelfs groter is geworden; 
overwegende dat veel meer vrouwen dan 
mannen (8,9 miljoen tegenover 560 000) in 
deeltijd werken vanwege hun zorgtaken;  
overwegende dat de toenemende 
langdurige zorgbehoeften en een gebrek 
aan zorgdiensten de genderongelijkheid 
binnen gezinnen en op de arbeidsmarkt 
versterken; overwegende dat uit cijfers van 
Eurostat blijkt dat de werkloosheid onder 
vrouwen is gestegen van 6,9 % in april tot 
7,9 % in augustus 2020, terwijl de 
werkloosheid onder mannen in diezelfde 
periode is gestegen van 6,5 % tot 7,1 %;

C. overwegende dat het uurloon van 
vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 
14 % lager zou zijn dan dat van mannen, 
en dat de genderloonkloof in de lidstaten 
uiteenloopt van 3,3 % tot 21,7 %; 
overwegende dat het beginsel van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen sinds 
1957 deel uitmaakt van het EU-acquis en 
van een aanzienlijke hoeveelheid nationale 
wetgeving, en dat ondanks de maatregelen 
die zijn getroffen en de middelen die zijn 
besteed om deze ongelijkheden te 
verkleinen, de vooruitgang uiterst traag 
verloopt en de loonongelijkheid in 
bepaalde lidstaten zelfs groter is geworden; 
overwegende dat veel meer vrouwen dan 
mannen (8,9 miljoen tegenover 560 000) in 
deeltijd werken vanwege hun zorgtaken; 
overwegende dat de toenemende 
langdurige zorgbehoeften en een gebrek 
aan zorgdiensten de genderongelijkheid 
binnen gezinnen en op de arbeidsmarkt 
versterken; overwegende dat uit cijfers van 
Eurostat blijkt dat de werkloosheid onder 
vrouwen is gestegen van 6,9 % in april tot 
7,9 % in augustus 2020, terwijl de 
werkloosheid onder mannen in diezelfde 
periode is gestegen van 6,5 % tot 7,1 %; 
overwegende dat deze cijfers laten zien dat 
ideologische retoriek en politiek weinig 
invloed hebben op de wensen van moeders 
die ervoor kiezen hun gezien voorrang te 
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verlenen boven de arbeidsmarkt;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/7

Amendement 7
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er de afgelopen 
tien jaar ongekende aandacht is geweest 
voor gendergelijkheid in de sport, maar 
niet altijd om de beste redenen en met de 
beste bedoelingen – vooral als het gaat om 
de rechten van vrouwen in de praktijk;

F. overwegende dat er de afgelopen 
tien jaar ongekende aandacht is geweest 
voor gendergelijkheid in de sport, maar 
niet altijd om de beste redenen en met de 
beste bedoelingen – vooral als het gaat om 
de rechten van vrouwen in de praktijk; 
overwegende dat dit met name het geval is 
wanneer vrouwen, met het oog op het 
behoud van een genderidentiteitsbeleid, 
gedwongen worden het op te nemen tegen 
mannen die zichzelf als vrouw 
beschouwen, en daardoor lichamelijk 
worden benadeeld; overwegende dat deze 
tendens schadelijk kans zijn voor 
vrouwen; overwegende dat internationaal 
erkende vrouwenrechtenorganisaties 
eveneens soortgelijke zorgen hebben 
geuit;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/8

Amendement 8
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat vrouwen in de 
EU onevenredig vaker worden getroffen 
door armoede en een onevenredig groter 
risico lopen op sociale uitsluiting dan 
mannen, met name vrouwen die te 
kampen hebben met intersectionele 
discriminatie die voortvloeit uit 
structurele factoren, gendernormen en -
stereotypen; overwegende dat de 
inkomstenkloof tussen mannen en 
vrouwen sinds 2010 in 17 lidstaten is 
toegenomen, terwijl de inkomenskloof 
tussen mannen en vrouwen in 19 lidstaten 
is toegenomen, hetgeen heeft geleid tot 
een algehele toename van de 
genderongelijkheid op dit gebied in de 
EU22; overwegende dat in 2019 40,3 % 
van de huishoudens met een 
alleenstaande ouder in de EU het risico 
liep op armoede of sociale uitsluiting23; 
overwegende dat vrouwen een groter 
risico lopen op armoede en 
werkonzekerheid, omdat zij vaak een baan 
hebben die te slecht wordt betaald om aan 
de armoede en onzekere 
arbeidsomstandigheden te ontsnappen;

_________________
22 Eurostat, statistieken over de loonkloof 
tussen vrouwen en mannen, 
februari 2021.
23 Eurostat, “EU children at risk of 

L. overwegende dat alleenstaande 
moeders en feitelijk of wettelijk 
gescheiden vrouwen in de EU een groot 
risico lopen op armoede, sociale uitsluiting 
en werkonzekerheid, omdat zij vaak een 
baan hebben die te slecht wordt betaald om 
aan de armoede en onzekere 
arbeidsomstandigheden te ontsnappen;
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poverty or social exclusion”, 
oktober 2020.

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/9

Amendement 9
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat de betrokkenheid 
van mannen bij huishoudelijke en 
ouderlijke taken laat zien dat zorgende 
mannen belangrijk zijn voor de optimale 
ontwikkeling van kinderen, de balans 
tussen werk en privéleven kunnen 
verbeteren en kunnen helpen om 
genderongelijkheid binnen relaties gelijk 
te trekken; overwegende dat die 
mannelijke betrokkenheid kan bijdragen 
tot het voorkomen van geweld binnen 
gezinnen en tot een rechtvaardiger 
samenleving;

V. overwegende dat de betrokkenheid 
van echtgenoten, partners en vaders bij 
huishoudelijke en ouderlijke taken laat zien 
dat zij fundamenteel zijn voor het welzijn 
van hun vrouwen, partners en kinderen; 
overwegende dat dergelijke stabiele 
gezinnen essentieel zijn voor de opbouw 
van een gezonde samenleving;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/10

Amendement 10
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat de 
hardnekkigheid van genderstereotypen en 
de aan de rol van mannen en jongens 
gestelde verwachtingen hen ervan kan 
weerhouden om positieve emoties te tonen 
en ervoor kunnen zorgen dat zij negatieve 
emoties zoals verdriet en angst meer 
internaliseren en als gevolg daarvan meer 
agressie en woede uiten dan vrouwen; 
overwegende dat dit ertoe kan leiden dat 
mannen en jongens vaker geweld plegen, 
zoals gendergerelateerd geweld;

W. overwegende dat de achterliggende 
oorzaken van geweld veelvoudig en 
complex zijn en zich vaak voordoen 
binnen verstoorde gezinssituaties;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/11

Amendement 11
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. overwegende dat het tegengaan 
van geweld tegen vrouwen ook inhoudt 
dat we de ogen niet mogen sluiten voor 
het leed van vrouwen die in hun eigen 
huis gevangen zitten in een 
onderdrukkende islamitische cultuur; 
maakt zich zorgen over de snelle 
verspreiding van dit soort geweld over 
heel West-Europa en over het feit dat hier 
schijnbaar onvoldoende aandacht aan 
wordt besteed en geen eerlijke discussie 
over wordt gevoerd;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/12

Amendement 12
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld raakvlakken heeft met meerdere 
assen van onderdrukking; wijst erop dat 
vrouwen en meisjes met een handicap twee 
tot vijf keer zoveel kans lopen om het 
slachtoffer te worden van diverse vormen 
van geweld; benadrukt dat de EU, als partij 
bij het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, de verplichting 
heeft om maatregelen te nemen die 
waarborgen dat vrouwen en meisjes met 
een handicap volledig en gelijkwaardig van 
alle mensenrechten en fundamentele 
vrijheden kunnen genieten; merkt op dat 
het Comité voor de rechten van personen 
met een handicap in 2015 heeft 
aanbevolen dat de EU haar inspanningen 
op dit gebied moet versnellen, onder 
andere middels de ratificatie van het 
Verdrag van Istanbul;

22. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen meerdere vormen kan aannemen 
en gepleegd kan worden binnen 
uiteenlopende gezinsstructuren, 
waaronder streng islamitische gezinnen; 
wijst erop dat vrouwen en meisjes met een 
handicap twee tot vijf keer zoveel kans 
lopen om het slachtoffer te worden van 
diverse vormen van geweld; benadrukt dat 
de EU, als partij bij het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, de 
verplichting heeft om maatregelen te 
nemen die waarborgen dat vrouwen en 
meisjes met een handicap volledig en 
gelijkwaardig van alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden kunnen genieten;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/13

Amendement 13
Christine Anderson, Nicolaus Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die 
rechten, vrijheden en waarborgen 
ondermijnen, alle vormen van 
vooroordelen en discriminatie op alle 
gronden; pleit voor doeltreffende preventie 
van gendergerelateerd geweld, waaronder 
educatieve maatregelen die gericht zijn op 
jongeren en die in samenspraak met hen 
worden uitgevoerd, evenals maatregelen 
om ervoor te zorgen dat alle jongeren 
kunnen profiteren van uitgebreide 
voorlichting over seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
relaties; vraagt om verdere maatregelen 
ter bestrijding van genderstereotypen, die 
gericht zijn op mannen en jongens en het 
tegengaan van toxische relaties en 
gendernormen; roept de lidstaten op tot 
het nemen van duidelijkere maatregelen 
om deze normen te bestrijden, aangezien 
genderstereotypen een van de 
onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid vormen en negatieve 
effecten hebben op alle aspecten van de 
samenleving; benadrukt hoe belangrijk 
het is het hoofd te bieden aan armoede en 
de toenemende ongelijkheden tussen 
vrouwen, met name die in kwetsbare 
posities;

23. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die 
afbreuk doen aan rechten, vrijheden en 
waarborgen (met inbegrip van een 
verscheidenheid aan politieke opinies en 
persoonlijke waarden), alle vormen van 
vooroordelen en discriminatie op alle 
gronden; pleit voor doeltreffende preventie 
van geweld tegen vrouwen, waaronder 
educatieve maatregelen die gericht zijn op 
jongeren en die in samenspraak met hen 
worden uitgevoerd, en de geïnformeerde 
toestemming en medewerking van hun 
ouders of verzorgers;
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Or. en


