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Amendement 1
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de instellingen 
van de EU, voordat nieuwe EU-wetgeving 
wordt opgesteld, de bestaande 
programma’s moeten evalueren, opdat 
niet-functionerende maatregelen niet 
opnieuw worden uitgevaardigd;

1. verzoekt de Commissie de 
bestaande programma's en gegevens op 
de gebieden onderwijs, cultuur en media 
te beoordelen, teneinde te zijner tijd een 
nieuw actieplan inzake gelijkheid aan te 
kunnen nemen, met een heldere strategie 
voor het aanpakken van hardnekkige 
genderongelijkheid in de culturele en 
creatieve sectoren, in de media, en in 
onderwijs en sport, middels de 
tenuitvoerlegging van - onder andere - de 
maatregelen die in de nieuwe strategie "A 
Union of Equality: Gender Equality 
Strategy 2020-2025" van 5 maart 2020 
worden voorgesteld;

Or. en

Amendement 2
Sabine Verheyen, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Iuliu Winkler, 
Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de 
antidiscriminatiewetgeving met het oog op 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
aan de hand van een praktisch 
uitgangspunt moet worden omgezet 
waarbij vrouwen niet tegen mannen 
mogen worden uitgespeeld;

2. stelt bezorgd vast dat in de 
culturele en creatieve sectoren van een 
hardnekkige salariskloof tussen de 
genders sprake is, en dringt aan op meer 
transparantie ten aanzien van anonieme 
beloningsgegevens om salariskloven in 
kaart te brengen; verzoekt de Commissie 
te beoordelen of gelijke beloning en 
transparantie ten aanzien van 
salarisschalen voorwaarden zouden 
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kunnen worden voor financiering met 
middelen van Creative Europe; verzoekt 
de Commissie informatie te publiceren 
over succesvolle, door vrouwen geleide 
projecten waaraan financiering met 
middelen van Creative Europe is 
toegekend; stelt vast dat in een recent 
rapport van UNESCO getiteld "Gender 
Equality: Heritage and Creativity1bis 
opgeroepen wordt tot verbreding van de 
bewijsbasis middels 'het stelselmatig 
verzamelen en uitwisselen door de 
nationale bureau's voor de statistiek van 
naar geslacht uitgesplitste gegevens met 
betrekking tot alle onderdelen van de 
culturele sector';

Or. en

Amendement 3
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het nodig in de sport erop te 
letten dat een verandering van de 
genderidentiteit niet ertoe leidt dat een 
biologische man tegen een biologische 
vrouw aantreedt, aangezien vrouwen in de 
sport daardoor pas echt worden 
benadeeld;

3. verzoekt de Commissie voort te 
bouwen op initiatieven van het 
subprogramma Media van Creative 
Europe uit het verleden om een strategie 
te ontwikkelen met indicatoren, 
doelstellingen en een monitoringsysteem, 
inclusief de stelselmatige productie van 
statistieken ter beoordeling van de 
ontwikkeling van de situatie op Europees 
niveau, de vaststelling van specifieke 
maatregelen ter bevordering van 
genderevenwicht in alle bestaande 
regelingen, en een gestructureerde 
dialoog met relevante betrokken partijen;

Or. en
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Amendement 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het nodig in de sport erop te 
letten dat een verandering van de 
genderidentiteit niet ertoe leidt dat een 
biologische man tegen een biologische 
vrouw aantreedt, aangezien vrouwen in de 
sport daardoor pas echt worden 
benadeeld;

3. is van oordeel dat, in sport, met de 
biologische aard van sportmensen 
rekening moet worden gehouden voor het 
bepalen van de categorie waarin zij 
deelnemen;

Or. en

Amendement 5
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vaders en 
moeders voor de verzorging van hun 
kinderen en hun ouderschap meer 
maatschappelijke erkenning verdienen, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met het feit dat zij zich door de opvoeding 
en verzorging van hun kinderen inzetten 
voor de toekomst van de samenleving;

4. stelt bezorgd vast dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in sport, 
zowel bij sportbeoefenaars, als 
bestuurders;  benadrukt dat hoewel het 
aantal vrouwen dat aan sport doet enorm 
is toegenomen, toch slechts 20 tot 30 % 
van alle sportcoaches in Europa vrouw is; 
benadrukt dat de salariskloof tussen de 
genders in sport hardnekkig is en zelfs 
groter dan de gemiddelde 
gendersalariskloof op de hoogste niveaus; 
beklemtoont dat er nog altijd enorme 
verschillen zijn in de media-aandacht 
voor sport;

Or. en

Amendement 6
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Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van oordeel dat de nationale 
bureaus voor de statistiek van de lidstaten, 
indien mogelijk, moeten nagaan of een 
naar geslacht uitgesplitste parameter voor 
onzichtbare arbeid op het gebied van de 
solidariteit tussen de generaties en de 
bijdrage hiervan aan het bbp in de 
respectieve nationale 
berekeningssystemen kan worden 
opgenomen;

5. verzoekt de lidstaten initiatieven te 
bevorderen die op gendergelijkheid en 
gelijke participatie in 
besluitvormingsprocessen in de sport 
gericht zijn, vrouwelijke sporters in staat 
stellen gezin en sportbeoefening te 
combineren, en ernaar streven de 
salariskloof tussen de genders en de 
verschillen tussen de prijzengelden te 
reduceren, alsook alle soorten 
stereotiepen en intimidatie in de sport aan 
te pakken; 

Or. en

Amendement 7
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het belang van 
de plaatselijke en regionale 
publiekrechtelijke lichamen voor de 
bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen moet worden 
onderstreept;

6. verzoekt de lidstaten om, mét hun 
organen voor gendergelijkheid, nauw met 
sportorganisaties samen te werken en 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
genderdimensie, door vrouwen vanaf de 
allerjongste leeftijd aan te moedigen aan 
sport te doen, en bestuursfuncties in de 
sport te vervullen;

Or. en

Amendement 8
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Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat het voorbehoud 
van een aantal lidstaten tegen het Verdrag 
van Istanboel moet worden gerespecteerd, 
waarbij niet mag worden verhinderd dat 
de lidstaten het maatschappelijke 
probleem van gendergerelateerd geweld 
tussen personen met de beschikbare 
instrumenten aanpakken.

7. verzoekt de lidstaten te werken aan 
een beter genderevenwicht in onderwijs, 
aangezien vrouwen in de meeste lidstaten 
de overgrote meerderheid van alle in het 
onderwijs afgestudeerden uitmaken en 
oververtegenwoordigd zijn bij het 
onderwijzend personeel; is van oordeel 
dat middels onderwijs voor een 
evenwichtige empowerment van meisjes 
moet worden gezorgd in alle sectoren en 
op alle gebieden, waaronder bij STEM, 
waar vrouwen ondervertegenwoordigd 
zijn; 

Or. en

Amendement 9
Alexander Bernhuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8. is van oordeel dat vrouwen een 
belangrijke rol vervullen in het 
plattelandsleven; geeft aan dat 
plattelandsgemeenschappen in Europa 
onder druk staan door de veroudering van 
de bevolking en de trek naar de stad; 
dringt aan op aanvullende maatregelen 
om op het platteland tot leef- en 
arbeidsomstandigheden te komen die voor 
vrouwen en hun gezinnen een reden zijn 
te blijven;

Or. de



PE648.520v01-00 8/9 AM\1201124NL.docx

NL

Amendement 10
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat overal 
binnen het onderwijssysteem 
mechanismen worden ingevoerd voor het 
bevorderen, implementeren, monitoren en 
beoordelen van genderevenwicht in 
onderwijsinstellingen;

Or. en

Amendement 11
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. beklemtoont het belang van een 
verordening met maatregelen voor de 
bestrijding van seksuele intimidatie 
online;

Or. el

Amendement 12
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat hoewel vrouwen in 
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de media in veel gevallen een universitair 
diploma hebben, zij 
ondervertegenwoordigd zijn op bestuurlijk 
niveau en in leidinggevende posities;  is 
van mening dat zowel publieke als 
commerciële mediaorganisaties een 
verantwoordelijkheid hebben om te 
zorgen voor gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen, en iedere vorm van discriminatie 
te voorkomen; dringt er bij de lidstaten op 
aan beleidsprikkels te ontwikkelen om de 
obstakels voor vrouwen weg te nemen 
zodat zij toegang hebben tot 
managementfuncties en leidinggevende 
posities in mediaorganisaties; stelt vast 
dat het van cruciaal belang is dat mannen 
en vrouwen op voet van gelijkheid de 
media-inhoud bepalen en als 
informatiebron fungeren, niet alleen voor 
een betere vertegenwoordiging maar ook 
omwille van gelijke kansen en de 
volledige erkenning van hun 
deskundigheid en kennis;

Or. en


