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Amendement 1
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Visum 1 bis

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de Europese pijler voor 
sociale rechten, met name de beginselen 
2, 3, 6, 9 en 15,

Or.en

Amendement 2
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de VN en de 
bijbehorende doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG’s), met 
name doelstellingen 1, 5, 8 en 10 en de 
bijbehorende streefcijfers en indicatoren,

Or.en

Amendement 3
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Visum 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag betreffende 
gelijke beloning uit 1951 en het Verdrag 
inzake geweld en intimidatie van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
uit 2019,

Or.en

Amendement 4
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de aanbeveling van de 
Commissie van 7 maart 2014 “Het 
beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen versterken door 
transparantie”1 bis,
__________________
1 bis PB L 69 van 8.3.2014, blz. 112.

Or.en

Amendement 5
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Visum 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het strategisch engagement 
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voor gendergelijkheid 2016-2019 van de 
Commissie,

Or. en

Amendement 6
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpadvies
Visum 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het EU-actieplan 2017-2019 
van de Commissie: De loonkloof tussen 
vrouwen en mannen aanpakken 
(COM(2017)0678),

Or. en

Amendement 7
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Visum 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie van 2019 over de gelijkheid 
van mannen en vrouwen in de EU,

Or. en

Amendement 8
Elisabetta Gualmini, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
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Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Visum 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep1 bis en Richtlijn (EU) 
2019/1158 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 juni 2019 betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven voor 
ouders en mantelzorgers en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad1 ter,
__________________
1 bis PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
1 ter PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en

Amendement 9
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Visum 1 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de gendergelijkheidsindex 
van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, met name het verslag 
2019 bij de index,

Or. en
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Amendement 10
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Visum 1 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 13 juni 2019 over het dichten van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen: 
kernbeleid en kernmaatregelen,

Or. en

Amendement 11
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Visum 1 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 10 december 2019 over gendergelijke 
economieën in de EU: volgende stappen,

Or. en

Amendement 12
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpadvies
Visum 1 terdecies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 26 mei 
2016 over armoede: een 
genderperspectief,

Or. en

Amendement 13
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan 
Brglez, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Visum 1 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 19 januari 
2017 over een Europese pijler van sociale 
rechten,

Or. en

Amendement 14
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1 quindecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 juni 2017 
over de noodzaak van een EU-strategie tot 
beëindiging en preventie van de 
genderpensioenkloof,

Or. en
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Amendement 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Visum 1 sexdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 3 oktober 
2017 over de economische empowerment 
van vrouwen in de particuliere en 
openbare sector in de EU,

Or. en

Amendement 16
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpadvies
Visum 1 septdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 
16 november 2017 over de bestrijding van 
ongelijkheid als hefboom om het 
scheppen van banen en groei te 
stimuleren,

Or. en

Amendement 17
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner
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Ontwerpadvies
Visum 1 novodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 30 januari 
2020 over de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen,

Or. en

Amendement 18
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Visum 1 vicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 “Een Unie 
van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025”,

Or. en

Amendement 19
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Visum 1 unvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 17 april 
2020 over gecoördineerde EU-
maatregelen om de COVID-19-pandemie 
en de gevolgen ervan te bestrijden,
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Or. en

Amendement 20
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het huidige beleid 
op het gebied van gendergelijkheid er niet 
in is geslaagd discriminatie tegen 
vrouwen tegen te gaan, niet alleen 
vanwege hardnekkige diepgewortelde 
genderstereotypen binnen onze 
samenlevingen, maar ook als gevolg van 
de uitholling van sociale en economische 
rechten die vrouwen onevenredig hard 
treft, met name vrouwen die te maken 
hebben met verschillende vormen van 
discriminatie en meer risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting dan 
mannen;

Or. en

Amendement 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat gendergelijkheid 
een van de gemeenschappelijke en 
fundamentele beginselen van de Europese 
Unie is, zoals vastgelegd in artikel 2 en 
artikel 3, lid 3, van het VEU, artikel 8 van 
het VWEU en artikel 23 van het Handvest 
van de grondrechten; overwegende dat 
artikel 157 van het VWEU uitdrukkelijk 
bepaalt dat de lidstaten er zorg voor 
moeten dragen dat het beginsel van 
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gelijke beloning van mannelijke en 
vrouwelijke werknemers voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid wordt toegepast;

Or. en

Amendement 22
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Milan Brglez, Alex Agius Saliba

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat 
gendergelijkheid een van de 
gemeenschappelijke en fundamentele 
beginselen van de Europese Unie is die 
zijn verankerd in artikel 2 en artikel 3, 
lid 3, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en artikel 23 van het Handvest van 
de grondrechten; overwegende dat 
artikel 157 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
uitdrukkelijk bepaalt dat de lidstaten er 
zorg voor moeten dragen dat het beginsel 
van gelijke beloning van mannelijke en 
vrouwelijke werknemers voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid wordt toegepast;

Or. en

Amendement 23
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat het 
beginsel van gendergelijkheid een 
kernwaarde van de EU vormt en is 
verankerd in artikel 2 en artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie; overwegende dat het engagement 
van de EU voor gendermainstreaming in 
al haar beleidsmaatregelen en activiteiten 
duidelijk wordt vermeld in de artikelen 8 
en 19 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en in 
artikel 23 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 24
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat 
economische onafhankelijkheid een 
essentiële voorwaarde is voor de 
zelfontplooiing van vrouwen en mannen, 
en dat het waarborgen van gelijke 
toegang tot financiële middelen cruciaal 
is voor het proces om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 25
Elisabetta Gualmini, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
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Regner, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat de 
inkomens van vrouwen in de hele EU 
onevenredig lager zijn dan die van 
mannen; overwegende dat volgens de 
meest recente cijfers van de Europese 
Commissie het verschil in uurloon tussen 
mannen en vrouwen in de EU 15,7 % 
bedraagt, hoewel dit per lidstaat 
aanzienlijk verschilt; overwegende dat de 
genderloonkloof oploopt tot 30,1 % 
wanneer ook de 
werkgelegenheidspercentages en de totale 
arbeidsmarktparticipatie in aanmerking 
worden genomen; overwegende dat in de 
EU slechts 8 % van de mannen in deeltijd 
werkzaam is, tegenover bijna een derde 
(31 %) van de vrouwen in de EU, om 
uiteenlopende redenen, waaronder 
stereotypen, redenen van structurele aard 
en maatschappelijke verwachtingen;

Or. en

Amendement 26
Jordi Cañas, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. overwegende dat volgens de 
meest recente cijfers van de Commissie 
het verschil in uurloon tussen mannen en 
vrouwen in de EU 16 % bedraagt, hoewel 
dit per lidstaat aanzienlijk verschilt; 
overwegende dat in de EU slechts 67 % 
van de vrouwen werkt vergeleken met 
78 % van de mannen; overwegende dat de 
genderpensioenkloof momenteel 37 % 
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bedraagt en de pensioenen van vrouwen 
gemiddeld 30,1 % lager uitvallen dan die 
van mannen;

Or. en

Amendement 27
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A nonies. overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in 
goedbetaalde sectoren en in 
besluitvormingsposities en dat er nog 
steeds sprake is van ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen op de EU-
arbeidsmarkt, zoals de 
arbeidsparticipatiekloof (11,5 %), de 
loonkloof (16 %) en de pensioenkloof 
(35,7 %), waardoor vrouwen in kwetsbare 
of precaire situaties kunnen 
terechtkomen; overwegende dat er 
serieuze inspanningen nodig zijn om deze 
arbeids-, loon- en pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten;

Or. fr

Amendement 28
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A decies. overwegende dat een van 
de gevolgen van de genderloonkloof een 



PE650.655v02-00 16/132 AM\1205885NL.docx

NL

genderkloof van 37 % in 
pensioeninkomsten is, iets wat de 
komende decennia nog zal aanhouden, en 
een ongelijke mate van economische 
onafhankelijkheid tussen vrouwen en 
mannen, waarbij 1 op de 5 vrouwelijke 
werknemers in de EU in de laagste 
loongroep valt, tegenover slechts 1 op de 
10 mannen;

Or. en

Amendement 29
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A undecies. overwegende dat als 
vrouwen niet hetzelfde loon betaald 
krijgen, zij minder mogelijkheden hebben 
om economisch onafhankelijk te worden 
en op eigen benen te staan; overwegende 
dat volgens het Institute for Women’s 
Policy Research het armoedecijfer onder 
werkende vrouwen van 8,0 % zou kunnen 
dalen tot 3,8 % als vrouwen hetzelfde 
betaald kregen als mannen; overwegende 
dat 2,5 miljoen van de 5,6 miljoen 
kinderen die thans in armoede verkeren 
daaraan zouden kunnen ontsnappen als 
de genderloonkloof werd gedicht;

Or. en

Amendement 30
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel
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Ontwerpadvies
Overweging A duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A duodecies. overwegende dat 
loontransparantie een aanzienlijke 
bijdrage kan leveren tot het dichten van 
de genderloonkloof, ongelijkheid kan 
tegengaan en kan helpen om de 
stelselmatige onderschatting van alsmede 
het gebrek aan waardering en de 
onvoldoende beloning voor het werk van 
vrouwen aan het licht te brengen die ten 
grondslag liggen aan de aanhoudende 
loonongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen; overwegende dat 
loontransparantie voorts strategieën in 
het kader van collectieve 
onderhandelingen kan ondersteunen met 
het oog op het verminderen van oneerlijke 
loondifferentiatie en het aanpakken van 
lage lonen;

Or. en

Amendement 31
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Ontwerpadvies
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A decies. overwegende dat de 
genderkloof wat het brutomaandloon van 
werknemers in de leeftijdsgroep 15-24 
jaar (7 %) betreft ruim vijf keer zo laag is 
dan onder werknemers van 65 jaar of 
ouder (genderkloof van 38 %) en dat er 
thans sprake blijkt van een duidelijke 
loonachterstand als gevolg van het 
moederschap; overwegende dat armoede 
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het meest voorkomt in gezinnen waar 
vrouwen de enige kostwinner zijn, waarbij 
35 % van de alleenstaande moeders in de 
EU in 2017 het risico liep in armoede te 
vervallen, tegenover 28 % van de 
alleenstaande vaders;
__________________
1 bis Berekening van het EIGE, EU-
SILC.

Or. en

Amendement 32
Abir Al-Sahlani, Stéphane Bijoux, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Overweging A quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quaterdecies. overwegende dat de 
economische empowerment van vrouwen 
een sleutelfactor vormt voor het bereiken 
van gendergelijkheid, het bestrijden van 
armoede en sociale uitsluiting alsook voor 
het verbeteren van de Europese economie; 
overwegende dat de economische 
verliezen als gevolg van de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen 
en vrouwen ongeveer 370 miljard EUR 
per jaar1 bis bedragen;

Or. en

Amendement 33
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpadvies
Overweging A quindecies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quindecies. overwegende dat een 
intersectionele benadering van cruciaal 
belang is om inzicht te krijgen in de 
verschillende vormen van discriminatie 
die de genderloonkloof nog verder 
vergroten voor vrouwen vanwege de 
combinatie van identiteiten en de 
wisselwerking van gender en andere 
sociale factoren; overwegende dat meer 
dan de helft van de vrouwen in de 
werkende leeftijd met een handicap 
economisch inactief is; overwegende dat 
het percentage vrouwen met een handicap 
dat te maken heeft met ernstige materiële 
deprivatie in alle lidstaten hoger is dan 
van vrouwen zonder handicap;

Or. en

Amendement 34
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A sexdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexdecies. overwegende dat er in 
sommige lidstaten sprake is van een 
zichtbare terugval, ook op gebieden als de 
economische empowerment van vrouwen, 
en dat het risico bestaat dat er op de 
agenda van de EU steeds minder 
aandacht is voor gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 35
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A septdecies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A septdecies. overwegende dat de 
COVID-19-crisis vrouwen onevenredig 
vaak treft op sociaaleconomisch gebied, 
aangezien zij minder verdienen, minder 
spaargeld hebben en lagere pensioenen 
krijgen, zij vaker ongebruikelijk en 
onzeker werk verrichten en vaker in 
armoede verkeren, zij geen toegang tot 
sociale bescherming hebben, zij als gevolg 
van de crisis een groter risico op ontslag 
of arbeidsduurverkorting lopen, en zij te 
maken hebben met toegenomen en 
specifieke lasten in het geval van een 
lockdown als gevolg van de 
discriminerende verdeling van 
huishoudelijk werk en zorgtaken 
waarvoor zij niet betaald worden;

Or. en

Amendement 36
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A octodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octodecies. overwegende dat 
voornamelijk vrouwen zorg en hulp 
verlenen om de maatschappij te 
beschermen tijdens de huidige COVID-
19-crisis, en zij tegelijkertijd meer 
blootstaan aan het risico van besmetting 
omdat zij oververtegenwoordigd zijn in 
vitale beroepen waarin zij extra gevaar 
lopen[1], zoals verpleegsters en andere 
gezondheidswerkers, 
apotheekmedewerkers, caissières in 
supermarkten, ouderenverzorgers en 
schoonmakers1 bis;
__________________
1 bis Volgens Eurostat is 78 % van alle 
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gezondheidswerkers, onder wie 
4,1 miljoen laagbetaalde verplegers met 
een groot blootstellingsrisico, vrouw: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2

Or. en

Amendement 37
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A novodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A novodecies. overwegende dat de 
strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 
en de versterking van genderbewust beleid 
op EU-niveau van het allergrootste belang 
zijn om te voorkomen dat de impact van 
de COVID-19-crisis de genderkloof verder 
vergroot en om ervoor te zorgen dat de 
maatregelen de discriminatie van 
vrouwen helpen verminderen;

Or. en

Amendement 38
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Overweging A vicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A vicies. overwegende dat vrouwen, 
met name vanwege traditionele 
stereotypen, in het beroepsleven zwaar 
getroffen dreigen te worden door de 
sanitaire maatregelen die de lidstaten als 
reactie op de COVID-19-crisis hebben 
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getroffen;

Or. en

Amendement 39
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Ontwerpadvies
Overweging A unvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A unvicies. overwegende dat de 
COVID-19-crisis de ongelijkheid en de 
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt nog verder zal 
vergroten; overwegende dat 
eerstelijnswerkers als verplegenden en 
essentiële werknemers van supermarkten 
en thuisbezorgingsdiensten, alsmede in 
sectoren als onderwijs, landbouw, vervoer, 
alsook leden van reddingsdiensten, het 
maatschappelijk middenveld, vrijwilligers, 
schoonmaak en afvalinzameling, sectoren 
waarin vrouwen overwegend werkzaam 
zijn, ten onrechte ondergewaardeerd en 
onderbetaald worden; overwegende dat 
twijfel aan de noodzaak van de naleving 
van het in het EU-Verdrag opgenomen 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
arbeid tijdens de crisis niet 
gerechtvaardigd is;

Or. en

Amendement 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon



AM\1205885NL.docx 23/132 PE650.655v02-00

NL

Ontwerpadvies
Overweging A duovicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A duovicies. overwegende dat de 
COVID-19-pandemie ertoe heeft geleid 
dat miljoenen werknemers van thuis uit 
werken, onder grote druk, overbelast 
raken en hun eigen gezondheid in gevaar 
brengen, waarbij met name vrouwen 
kwetsbaar zijn omdat zij van oudsher 
meer zorg- en huishoudelijke taken op 
zich nemen;

Or. en

Amendement 41
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging A tervicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A tervicies. overwegende dat het risico 
op armoede in de loop van het leven sterk 
toeneemt, waardoor het effect van 
loonverschillen geleidelijk toeneemt; 
overwegende dat armoede onder personen 
van 75 jaar en ouder voornamelijk 
voorkomt bij vrouwen, met name vanwege 
onbetaalde zorgtaken die vooral vrouwen 
op zich nemen, levenslange verschillen in 
loon en/of arbeidsduur, met de lagere 
pensioenen die daarvan het gevolg zijn;

Or. en

Amendement 42
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
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Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Overweging A quatervicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quatervicies. overwegende dat 
volgens de VN bijna 35 % van de vrouwen 
wereldwijd psychologische of seksuele 
intimidatie op de werkplek of intimidatie 
met ernstige gevolgen voor de 
persoonlijke en professionele ambities 
ervaart, wat schadelijk is voor hun gevoel 
van eigenwaarde en voor hun 
onderhandelingspositie met het oog op 
een eerlijkere beloning; overwegende dat 
eerlijke beloning en economische 
onafhankelijkheid essentiële voorwaarden 
zijn voor het vermogen van vrouwen om 
zich te onttrekken aan een gewelddadige 
relatie;

Or. en

Amendement 43
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Overweging A quinvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinvicies. overwegende dat een op de 
drie vrouwen in de EU sinds haar 15e te 
maken heeft gehad met fysiek en/of 
seksueel geweld;

Or. en

Amendement 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 



AM\1205885NL.docx 25/132 PE650.655v02-00

NL

Rafaela
Ontwerpadvies
Overweging A sexvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexvicies. overwegende dat de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
blijft groeien; overwegende dat vrouwen 
vaker werk doen waarvoor veel lagere 
kwalificaties zijn vereist dan zij hebben;

Or.en

Amendement 45
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst erop dat discriminatie op 
grond van gender schering en inslag is en 
niet alleen schadelijk is voor het individu, 
maar ook voor de samenleving als geheel; 
verzoekt de Commissie derhalve verder te 
gaan dan de strategie en haar 
inspanningen op te voeren om voor 
zichzelf concrete doelen vast te stellen en 
te komen met up-to-date of 
geactualiseerde wetgeving en om 
voldoende geld beschikbaar te stellen om 
discriminatie op grond van gender te 
bestrijden;

Or.en

Amendement 46
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. neemt kennis van de grond voor 
EU-interventie die wordt beschreven in de 
routekaart van de Europese Commissie 
ten behoeve van de strategie voor 
gendergelijkheid; onderstreept het belang 
van een strategie voor gendergelijkheid 
die specifieke maatregelen van de 
lidstaten ter bevordering van gelijke 
behandeling ondersteunt en op elkaar 
afstemt en daarop een aanvulling vormt;

Or.en

Amendement 47
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. wijst erop dat de werkomgeving 
nog steeds ongelijk is wat betreft inkomen, 
loopbaanperspectieven, sectoren waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
toegang tot sociale bescherming, 
onderwijs en scholing; wijst erop dat al 
deze dimensies moeten worden aangepakt 
om gendergelijkheid te bewerkstelligen;

Or.en

Amendement 48
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst erop dat bestrijding van 
meerlagige discriminatie, met name van 
kwetsbare groepen als vrouwen met een 
handicap, zwarte vrouwen en vrouwen 
van kleur, migrantenvrouwen en vrouwen 
uit etnische minderheden, oudere 
vrouwen en LGBTIQ+-mensen, 
noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 49
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 sexies. is ingenomen met de 
nieuwe EU-strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025, in het 
bijzonder wat betreft de opname van de 
horizontale beginselen inzake 
gendermainstreaming en 
intersectionaliteit; benadrukt dat het van 
groot belang is ervoor te zorgen dat alle 
vrouwen, ook die uit minderheidsgroepen, 
zoals vrouwen met een handicap, 
migrantenvrouwen, vrouwen van kleur en 
vrouwen uit etnische minderheden, 
oudere vrouwen, alleenstaande moeders 
en LGBTIQ-mensen, baat hebben bij de 
doelstellingen en acties van deze strategie;

Or. en

Amendement 50
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpadvies
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 sexies. is ingenomen met de 
evaluatie door de Commissie van het 
bestaande kader voor gelijke beloning 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
start van een raadplegingsproces over de 
manier waarop meer gendergelijkheid in 
de arbeidsomgeving kan worden bereikt, 
het aanstaande verslag over de 
toereikendheid van de pensioenen en de 
mogelijke verstrekking van 
pensioenkredieten voor zorggerelateerde 
loopbaanonderbrekingen in het kader van 
bedrijfspensioenregelingen;

Or. en

Amendement 51
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf -1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 septies. maakt zich zorgen over het 
gebrek aan sociale mobiliteit dat de 
arbeidsmobiliteit van vrouwen belemmert; 
benadrukt de noodzaak van verbetering 
van de kansen op arbeidsmobiliteit binnen 
de EU;

Or. en

Amendement 52
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie 
van ‘gelijkwaardige arbeid’ in op te 
nemen, inclusief het perspectief ‘gender’;

Schrappen

Or. fr

Amendement 53
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie 
van ‘gelijkwaardige arbeid’ in op te 
nemen, inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie voorstellen 
te doen voor verbetering van de 
tenuitvoerlegging en herziening van 
Richtlijn 2006/54/EG betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep 
(herschikking); verzoekt de lidstaten met 
klem de aanbeveling van de Commissie 
van 2014 getiteld “Het beginsel van 
gelijke beloning voor mannen en vrouwen 
versterken door transparantie” 
(2014/124/EU) uit te voeren;

Or. en

Amendement 54
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 

1. onderstreept het belang van 
Richtlijn 2006/54/EG, met inbegrip van de 
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alle beroepssectoren bindende definitie 
van ‘gelijkwaardige arbeid’ in op te 
nemen, inclusief het perspectief ‘gender’;

definitie van “gelijke beloning voor gelijke 
arbeid”;

Or. en

Amendement 55
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie 
van ‘gelijkwaardige arbeid’ in op te 
nemen, inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat Richtlijn 2006/54/EG wordt 
nageleefd om in de praktijk volledige 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 
het beroepsleven te waarborgen; verwerpt 
de opneming van nieuwe definities of 
concepten die een grondige herziening 
van het rechtskader omvatten dat de 
bovengenoemde richtlijn ondersteunt, 
evenals de onderliggende grondrechten;

Or. es

Amendement 56
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie 
van ‘gelijkwaardige arbeid’ in op te 
nemen, inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie, op basis 
van haar recente evaluatie van de werking 
en tenuitvoerlegging van de EU-wetten op 
gelijke beloning, een tijdige herziening 
van Richtlijn 2006/54/EG voor te leggen 
teneinde de bestaande wetgeving te 
actualiseren en te verbeteren en de 
handhaving te verbeteren overeenkomstig 
de rechtspraak van het Hof van Justitie 
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van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie 
van ‘gelijkwaardige arbeid’ in op te 
nemen, inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG in nauwe samenwerking met 
de sociale partners te wijzigen, teneinde 
het beginsel van “gelijkwaardige arbeid”, 
inclusief het perspectief “gender”, te 
versterken;

Or. en

Amendement 58
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie van 
‘gelijkwaardige arbeid’ in op te nemen, 
inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren geldende definitie van 
“gelijkwaardige arbeid” in op te nemen, 
inclusief het perspectief “gender”;

Or. en

Amendement 59
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie van 
‘gelijkwaardige arbeid’ in op te nemen, 
inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren definitie van 
“gelijkwaardige arbeid” in op te nemen, 
inclusief het perspectief “gender”, en een 
prognose over de uitvoering van het 
beginsel van gelijke beloning (artikel 4 
van de richtlijn);

Or. it

Amendement 60
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie van 
‘gelijkwaardige arbeid’ in op te nemen, 
inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie van 
“gelijkwaardige arbeid” in op te nemen, 
inclusief het perspectief “gender”; verzoekt 
de Commissie binnen een jaar een 
herziening van Richtlijn 2006/54/EG voor 
te leggen; is van mening dat deze 
herziening een voor alle beroepssectoren 
bindende definitie van “gelijkwaardige 
arbeid”, inclusief het perspectief 
“gender”, een verwijzing naar 
verschillende vormen van discriminatie, 
aanvullende maatregelen ter waarborging 
van de handhaafbaarheid van de richtlijn 
door oplegging van doeltreffendere 
sancties alsmede een verbod op 
discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit of 
geslachtsaanpassing dient te omvatten, 
een einde dient te maken aan de 
achterhaalde beperkingen van de 
materiële werkingssfeer van 
ondernemings- en sectoriële regelingen 
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op het gebied van de sociale zekerheid, 
erop dient te wijzen dat de lidstaten zich 
moeten houden aan verplichtingen uit 
hoofde van internationale instrumenten 
alsook instrumenten op het gebied van de 
mensenrechtenwetgeving die zij hebben 
geratificeerd, zoals de VN-verdragen en 
de IAO-verdragen, en de 
procedurerechten dient te versterken en te 
actualiseren;

Or. en

Amendement 61
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie van 
‘gelijkwaardige arbeid’ in op te nemen, 
inclusief het perspectief ‘gender’;

1. verzoekt de Commissie Richtlijn 
2006/54/EG te wijzigen door er een voor 
alle beroepssectoren bindende definitie van 
“gelijkwaardige arbeid” in op te nemen, 
inclusief het perspectief “gender”, met de 
verplichting voor bedrijven om 
initiatieven of plannen op te tuigen inzake 
gendergelijkheid, waaronder maatregelen 
om segregatie uit te bannen, de 
ontwikkeling van beloningssystemen en 
acties om de loopbanen van vrouwen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 62
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie met klem 
zich te beraden op een definitie van 
“gelijkwaardige arbeid” op basis van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie, die 
verwijzingen omvat naar deeltijdwerk en 
het evenwicht tussen formele 
beroepskwalificaties en de daadwerkelijk 
verrichte taken, en die de bewijslast legt 
bij de werkgever of de partij die beweert 
dat beroepservaring relevant is voor de 
werkzaamheden;

Or. en

Amendement 63
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat artikel 21 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie het non-
discriminatiebeginsel omvat, inclusief 
discriminatie op grond van geslacht;

Or. es

Amendement 64
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert aan de resolutie van het 
Europees Parlement van 30 januari 2020 
over de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, verzoekt de Commissie met klem 
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een nieuw EU-actieplan voor te stellen om 
de loonkloof aan te pakken, met duidelijke 
streefcijfers voor de lidstaten en een 
intersectioneel perspectief, rekening te 
houden met de factoren die leiden tot de 
pensioenkloof en te bepalen in hoeverre 
specifieke maatregelen om deze kloof te 
dichten noodzakelijk zijn die verdergaan 
dan de mogelijke verstrekking van 
pensioenkredieten voor vrouwen en 
mannen;

Or. en

Amendement 65
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de 
mainstreaming van het genderperspectief 
in al het EU-beleid en op de genoemde 
manieren, eerder een nadeel dan een 
voordeel is, aangezien het uitgesproken 
seksistische taalgebruik in strijd is met de 
geest van sociale vrede waarop de 
verdragen van de Europese Unie zijn 
gebaseerd, waarbij grondbeginselen met 
de voeten worden getreden zoals de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
wanneer de positie van de vrouw wordt 
bepaald ten opzichte van die van de man;

Or. es

Amendement 66
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderkent de invloed van 
maatschappelijk verantwoorde 
overheidsopdrachten ter ondersteuning 
van gendergelijkheid op het werk, de 
toegenomen arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen en de combinatie van werk en 
privéleven; verzoekt de Commissie 
toezicht te houden op de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen in het kader van alle 
overheidsopdrachten in de EU, en bij 
overheidsopdrachten een nieuwe 
strategische, genderbewuste aanpak te 
volgen, met vaststelling van richtsnoeren 
en technische ondersteuning voor 
lidstaten en overheden;

Or. en

Amendement 67
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. is van mening dat het vertrouwen 
op uitgangspunten die strikt ideologisch 
en niet van juridische aard zijn een reëel 
en effectief begrip van het beginsel van 
gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen op de verschillende werkterreinen 
ondermijnt; verzoekt de Commissie 
daarom in haar voorstellen strenger en 
rechtvaardiger op te treden;

Or. es

Amendement 68
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie krachtig op te treden 
om de genderloonkloof - en de daaruit 
voortvloeiende genderpensioenkloof - aan 
te pakken door zich sterk te maken voor 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke arbeid voor mannen en vrouwen; 
juicht toe dat er onlangs een nieuwe 
Europese strategie inzake 
gendergelijkheid is uitgewerkt om de 
genderloonkloof te dichten, onder meer 
door middel van bindende 
loontransparantiemaatregelen;

Or. en

Amendement 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn uitvoerige 
informatie over transparantie ten aanzien 
van de beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren, met voorstellen om de 
beloningskloof te dichten;

Or. pl

Amendement 70
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. is verheugd dat de Commissie 
heeft toegezegd maatregelen met 
betrekking tot transparantie ten aanzien van 
de beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren, rekening houdend met de 
specifieke institutionele kenmerken van 
elke lidstaat;

Or. fr

Amendement 71
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie met een voorstel te 
komen voor bindende maatregelen op het 
gebied van loontransparantie zodat 
werknemers over de noodzakelijke 
informatie over beloningsniveaus 
beschikken en zodoende kloven en 
discriminatie kunnen opsporen en zo 
nodig in actie kunnen komen; benadrukt 
dat het van groot belang is dat het voorstel 
eind 2020 op tafel ligt, zoals beloofd; is 
van mening dat deze maatregelen dienen 
voort te bouwen op de aanbeveling 2014 
“Het beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen versterken door 
transparantie”; benadrukt het belang van 
de sociale partners bij pogingen om 
gendergerelateerde verschillen in 
werkgelegenheid, beloning en pensioenen 
te verminderen, met name met het oog op 
het aanstaande voorstel voor 
loontransparantie;

Or. en
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Amendement 72
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. wijst op zijn eerdere verzoek aan 
de Commissie om op zo kort mogelijke 
termijn een voorstel voor een niet-bindend 
instrument met betrekking tot 
transparantie ten aanzien van de beloning 
van vrouwen en mannen te presenteren;

Or. en

Amendement 73
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een niet-bindend instrument 
met betrekking tot transparantie ten 
aanzien van de beloning van vrouwen en 
mannen te presenteren;

Or. en

Amendement 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 

2. verzoekt de Commissie op zo kort 
mogelijke termijn een voorstel voor een op 
feiten gebaseerd toezichtsinstrument met 
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tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

betrekking tot transparantie ten aanzien van 
de beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

Or. en

Amendement 75
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor wetgeving met betrekking tot 
transparantie ten aanzien van de beloning 
van vrouwen en mannen te presenteren;

Or. en

Amendement 76
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie nogmaals 
binnen zes maanden een voorstel voor een 
rechtshandeling met betrekking tot 
transparantie ten aanzien van de beloning 
van vrouwen en mannen te presenteren;

Or. en

Amendement 77
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
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Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie nogmaals 
de richtlijn inzake transparantie ten 
aanzien van de beloning van vrouwen en 
mannen op zo kort mogelijke termijn en 
uiterlijk dit jaar te presenteren, aangezien 
dit gedurende de eerste honderd dagen 
was beloofd; verzoekt de Commissie voorts 
niet te twijfelen aan de urgentie daarvan 
in de huidige crisis, die zal leiden tot nog 
grotere genderongelijkheid en 
discriminatie op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 78
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie nogmaals 
een voorstel voor een rechtshandeling met 
betrekking tot transparantie ten aanzien van 
de beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren, na raadpleging van 
maatschappelijke organisaties en de 
particuliere sector, teneinde de 
doeltreffendheid daarvan te waarborgen;

Or. en

Amendement 79
Loucas Fourlas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met voldoende 
controlemechanismen met betrekking tot 
transparantie ten aanzien van de beloning 
van vrouwen en mannen te presenteren;

Or. en

Amendement 80
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren;

2. verzoekt de Commissie nogmaals 
op zo kort mogelijke termijn een voorstel 
voor een rechtshandeling met betrekking 
tot transparantie ten aanzien van de 
beloning van vrouwen en mannen te 
presenteren1 bis; betreurt het ontbreken van 
een concreet tijdschema om een dergelijk 
instrument voor te stellen en wijst erop dat 
het door de huidige crisis nog urgenter is 
dat de Commissie zich houdt aan haar 
toezegging om uiterlijk eind 2020 een 
voorstel te presenteren; is van mening dat 
vrouwen niet de prijs mogen betalen voor 
de COVID-19-crisis;
__________________
1 bis Resolutie van het Europees 
Parlement van 30 januari 2020 over de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Or. en
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Amendement 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt voorts dat het 
leeuwendeel van de verantwoordelijkheid 
bij de werkgevers zelf ligt en verzoekt de 
Europese Commissie en de lidstaten 
maatregelen in te voeren die alle 
werkgevers, in zowel de openbare als de 
particuliere sector, ertoe verplichten in 
hun beloningsbeleid en -praktijken 
volledige transparantie te betrachten, met 
bijvoorbeeld looncontroles, jaarlijkse 
actieplannen voor gendergelijkheid en het 
toezicht daarop, en genderneutrale 
criteria vast te stellen voor 
functiewaardering, alsmede 
daadwerkelijke toegang tot de rechter te 
verschaffen alsook boetes en sancties vast 
te stellen voor werkgevers die het recht op 
gelijke beloning met voeten treden;

Or. en

Amendement 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de doelstelling het 
beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen te versterken en 
steunt deze ten zeerste; beklemtoont dat 
loontransparantie van essentieel belang is 
om oneerlijke beloningsverschillen en 
discriminatie tegen te gaan; verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat er 
bindende EU-wetgeving komt inzake 
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transparantie over de beloning van 
vrouwen en mannen, met volledige 
eerbiediging van de autonomie van de 
nationale sociale partners en de 
contractvrijheid van de sociale partners in 
het bijzonder in lidstaten waar beloning 
ook een verantwoordelijkheid van de 
sociale partners is;

Or. en

Amendement 83
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat de 
toekomstige richtlijn inzake 
loontransparantie alleen daadwerkelijke 
veranderingen kan bewerkstelligen als 
ook de werknemers en hun vakbonden in 
staat worden gesteld collectief te 
onderhandelen ten behoeve van positieve 
actie en vooruitgang, en dat het van 
allergrootste belang is dat collectieve 
onderhandelingen worden gesteund zodat 
deze hun fundamentele rol kunnen 
vervullen om het beginsel van gelijke 
beloning daadwerkelijk toe te passen; 
verzoekt de Commissie zich sterk te 
maken voor collectieve onderhandelingen 
en in de toekomstige wetgeving inzake 
loontransparantie het recht om te 
onderhandelen en op alle niveaus 
(nationaal, sectoraal, lokaal en binnen 
bedrijven) collectieve overeenkomsten te 
sluiten te versterken;

Or. en
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Amendement 84
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. verzoekt de lidstaten hun 
inspanningen op te voeren om de 
genderloonkloof weg te werken door het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijk 
of gelijkwaardig werk af te dwingen, niet 
alleen door middel van wetgeving en 
maatregelen ter bestrijding van 
loondiscriminatie, maar ook door in te 
zetten op het herstel, de bevordering en de 
verdediging van collectieve 
onderhandelingen alsmede de uitwisseling 
van beste praktijken; dringt voorts aan op 
maatregelen ter bestrijding van verticale 
en horizontale segregatie op de 
arbeidsmarkt en van discriminerende 
praktijken bij de besluitvorming over 
aanwerving en bevordering; pleit voor 
maatregelen ter vergroting van de sociale 
bescherming op het gebied van 
moederschap, werkloosheid, ziekte 
(waaronder ziekten die uitsluitend 
vrouwen treffen), arbeidsongevallen en 
beroepsziekten;

Or. en

Amendement 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat werkende vrouwen 
op bestuurlijk niveau nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, zelfs bij de 
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grootste bedrijven van de EU, waar 
slechts 8 % van de leidinggevende 
directieleden vrouw is; stelt derhalve voor 
dat de Commissie zich, in het kader van 
de Europese strategie voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen zelf, inzet voor 
de goedkeuring van het in 2012 
ingediende voorstel voor verbetering van 
de man-vrouwverhouding in de raad van 
bestuur van bedrijven;

Or. en

Amendement 86
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. neemt kennis van de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; verzoekt de 
Commissie bij het voorstellen van 
arbeidsmarkt- en sociaal het beginsel van 
subsidiariteit te eerbiedigen zoals dat is 
verankerd in de Verdragen;

Or. en

Amendement 87
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie bij de 
behandeling van het 
werkgelegenheidsbeleid bijzondere 
aandacht te schenken aan het beginsel 
van subsidiariteit;
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Or. en

Amendement 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat vergelijkbare naar 
geslacht uitgesplitste statistieken van 
grote waarde zijn als instrument om de 
genderloonkloof aan te pakken, aangezien 
daarmee de zichtbaarheid wordt vergroot 
en de vooruitgang, of achteruitgang, op 
het gebied van gendergelijkheid op de voet 
kan worden gevolgd; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten statistieken, 
onderzoek en analyse te verbeteren en 
verder te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 89
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen vast te stellen ter 
bestrijding van het zogeheten “glazen 
plafond”, zoals verlenging van het 
ouderschapsverlof, toegang tot 
hoogwaardige en betaalbare 
kinderopvang, en uitbanning van alle 
vormen van directe en indirecte 
discriminatie in verband met promoties op 
de arbeidsmarkt;
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Or. en

Amendement 90
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in 
al haar verschijningsvormen aan te 
pakken, in het bijzonder door wat 
pensioenrechten betreft rekening te 
houden met de factor ‘gender’, teneinde 
de genderpensioenkloof te dichten, en 
door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
in sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; Wijst op het 
belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de onderwaardering van banen 
aan te pakken waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 91
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in 
al haar verschijningsvormen aan te pakken, 
in het bijzonder door wat pensioenrechten 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de armoede in al haar 
verschijningsvormen aan te pakken en 
zonder zich te baseren op strikt 
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betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de 
genderpensioenkloof te dichten, en door 
de arbeidsvoorwaarden te verbeteren in 
sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; Wijst op het 
belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt 
dat collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te bevorderen;

ideologische uitgangspunten die de 
victimisatie van vrouwen bevorderen; 
verzoekt de waarborging van toereikende 
arbeidsvoorwaarden in alle sectoren;

Or. es

Amendement 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, 
met name die onder alleenstaande 
ouderen, in het bijzonder door wat 
pensioenrechten betreft rekening te houden 
met de factor “gender”, teneinde de 
genderpensioenkloof en de 
levensverwachtingskloof te dichten, en 
door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
in sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; wijst op het 
belang van het aanpakken van de culturele 
onderwaardering van banen waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
alsook van de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in atypische vormen van werk;
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Or. pl

Amendement 93
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in 
al haar verschijningsvormen aan te pakken, 
in het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de 
genderpensioenkloof te dichten, en door 
de arbeidsvoorwaarden te verbeteren in 
sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; Wijst op het 
belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt 
dat collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten krachtig op te treden om armoede 
in al haar verschijningsvormen aan te 
pakken, waaronder armoede onder met 
name oudere vrouwen; dringt erop aan de 
barrières voor vrouwen op de 
arbeidsmarkt doeltreffend aan te pakken, 
zodat zij een pensioenpremie betalen en zo 
hun economische onafhankelijkheid op 
oudere leeftijd veilig kunnen stellen; pleit 
voor versterking van collectieve 
onderhandelingen om de 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren, ook in 
sectoren en beroepen waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; wijst er 
nogmaals op dat bestrijding van de kans 
op armoede onder oudere vrouwen 
veronderstelt dat de lidstaten passende 
voorzieningen treffen voor oudere 
vrouwen, onder meer door maatregelen 
als zorgkredieten, voldoende hoge 
pensioenen, uitkeringen aan 
nabestaanden en recht op verlof om 
gezinsredenen voor mannen, teneinde 
feminisering van armoede te voorkomen; 
verzoekt de Commissie een indicator voor 
de genderpensioenkloof vast te stellen, die 
een afspiegeling vormt van de 
genderloonkloof, en de arbeidsduur en -
intensiteit, en deze in het kader van de 
strategie regelmatig te controleren 
aangezien deze het mogelijk maakt de 
steeds toenemende ongelijkheid te 
beoordelen die vrouwen gedurende hun 
leven ervaren;

Or. en
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Amendement 94
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in 
al haar verschijningsvormen aan te 
pakken, in het bijzonder door wat 
pensioenrechten betreft rekening te 
houden met de factor ‘gender’, teneinde 
de genderpensioenkloof te dichten, en 
door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
in sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; Wijst op het 
belang van het aanpakken van de culturele 
onderwaardering van banen waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
alsook van de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in atypische vormen van werk; 
Benadrukt dat collectieve 
onderhandelingen moeten worden 
versterkt, teneinde stabiele en kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten aandacht te besteden aan het 
genderperspectief van armoede, in het 
bijzonder door prikkels te geven om 
gelijke beloning voor beide geslachten te 
verwezenlijken, en door de 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren in 
sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; wijst op het 
belang van het aanpakken van de culturele 
onderwaardering van banen waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
alsook van de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in atypische vormen van werk; 
benadrukt dat werkgevers die 
genderempowerment bevorderen en zich 
houden aan de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven 
moeten worden ondersteund;

Or. en

Amendement 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gelijke arbeidsmarktparticipatie 
en gelijke kansen op de arbeidsmarkt te 
waarborgen voor mannen en vrouwen, en 
de feminisering van armoede in al haar 
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‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

verschijningsvormen aan te pakken, in het 
bijzonder door wat pensioenrechten betreft 
rekening te houden met de factor “gender”, 
teneinde de genderpensioenkloof te 
dichten, en door de arbeidsvoorwaarden te 
verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 96
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; herinnert 
eraan dat de Commissie dringend 
passende maatregelen dient te treffen om 
de genderkloof te dichten en 
genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt 
uit te bannen; wijst op het belang van het 
aanpakken van de culturele 
onderwaardering van banen waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
alsook van de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in atypische vormen van werk; 
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te bevorderen; benadrukt dat collectieve onderhandelingen 
moeten worden versterkt, teneinde stabiele 
en kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 97
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn, zoals het 
onderwijs, de dienstverlenende sector, de 
schoonmaaksector en de zorg; wijst op het 
belang van het aanpakken van de culturele 
onderwaardering van banen waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
alsook van de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in atypische vormen van werk; 
wijst op de noodzaak van genderbewuste 
wervings- en selectieprocessen in de 
particuliere en openbare sector, en met 
name bij STEM, waar vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn; benadrukt 
dat collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
voor iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de Raad de langverwachte 
richtlijn vrouwelijke bestuurders snel 
goed te keuren om de wanverhouding 
tussen vrouwen en mannen in 
economische besluitvormingsfuncties op 
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het hoogste niveau aan te pakken;

Or. en

Amendement 98
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat de beschikbaarheid 
van en de toegang tot pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook op het 
belang van het bestrijden van dergelijke 
stereotypen en van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; benadrukt dat 
de rol van de sociale partners en 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden bevorderd, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; 
benadrukt dat het potentieel van vrouwen 
met een handicap om bij te dragen aan 
economische groei en sociale 
ontwikkeling op meer doeltreffendere 
wijze moet worden aangeboord en wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

Or. hu

Amendement 100
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; wijst op 
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het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk en in relatief 
laagbetaalde sectoren, zoals de 
hulpverlening en het onderwijs; 
benadrukt dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de economische 
rechten, de versterking van de positie en 
de financiële onafhankelijkheid van 
plattelandsvrouwen; benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, evenals 
samenwerkingen tussen 
brancheorganisaties, 
regeringsvertegenwoordigers en 
onafhankelijke deskundigen, teneinde 
stabiele en kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te bevorderen;

Or. it

Amendement 101
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
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oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; onderstreept 
de fundamentele verzorgende rol van de 
vrouw in het gezin, niet alleen met 
betrekking tot de kinderen maar met 
name ook wat betreft ouderen, en dringt 
er bij de lidstaten op aan deze rol wettelijk 
te erkennen, onder meer via de 
pensioenrechten; benadrukt dat collectieve 
onderhandelingen moeten worden 
versterkt, teneinde stabiele en kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 102
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen; benadrukt het belang van 
strategieën om ondernemersinitiatieven 
van vrouwen aan te moedigen en te 
ondersteunen, aangezien deze vrouwen 
het vertrouwen kunnen geven dat zij 
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nodig hebben om een eigen bedrijf op te 
richten;

Or. en

Amendement 103
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; benadrukt dat 
het van groot belang is 
genderongelijkheid te beoordelen en recht 
te zetten, met name in 
besluitvormingsfuncties; benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 104
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
‘gender’, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren in sectoren waarin vrouwen 
sterk oververtegenwoordigd zijn; Wijst op 
het belang van het aanpakken van de 
culturele onderwaardering van banen 
waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, alsook van de 
oververtegenwoordiging van vrouwen in 
atypische vormen van werk; Benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen moeten 
worden versterkt, teneinde stabiele en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de feminisering van armoede in al 
haar verschijningsvormen aan te pakken, in 
het bijzonder door wat pensioenrechten 
betreft rekening te houden met de factor 
“gender”, teneinde de genderpensioenkloof 
te dichten, en door de arbeidsvoorwaarden, 
waaronder de beloning, te verbeteren in 
sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn; wijst op het 
belang van het aanpakken van de culturele 
onderwaardering van banen waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
alsook van de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in atypische vormen van werk; 
benadrukt dat collectieve onderhandelingen 
moeten worden versterkt, teneinde stabiele 
en kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te bevorderen, 
waaronder de beloning;

Or. en

Amendement 105
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de groeiende 
kluseconomie gevolgen heeft voor 
werknemers, die minder vaak lid zijn van 
een vakbond en een lage werkzekerheid 
hebben als gevolg van factoren als 
onstabiele werktijden en een onstabiel 
inkomen, onvoldoende bescherming van 
de arbeidsrechten, onzekerheid omtrent 
sociale zekerheid en pensioenen, of 
gebrek aan doorgroei- en 
omscholingsmogelijkheden; is bezorgd 
over het feit dat de onzekerheid waarmee 
dit gepaard gaat en die nog verder wordt 
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verergerd door de lockdownmaatregelen 
als gevolg van de huidige crisis, bijzonder 
nadelig uitpakt voor vrouwen op de in 
hoge mate “vergenderde” arbeidsmarkt, 
aangezien de zorglast nog steeds op hun 
schouders rust, met name voor vrouwen 
die te maken hebben met elkaar 
overlappende vormen van discriminatie; 
roept de lidstaten op gerichte maatregelen 
voor sociale bescherming in te voeren ten 
behoeve van vrouwelijke freelancers en 
vrouwen die werkzaam zijn in de 
kluseconomie, verzoekt de Commissie de 
uitvoering van Richtlijn 2010/41/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
7 juli 2010 betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van 
zelfstandig werkzame mannen en 
vrouwen nauwlettend te volgen;

Or. en

Amendement 106
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert aan de resolutie van 
Europees Parlement van 10 oktober 2019 
over het werkgelegenheids- en sociaal 
beleid van de eurozone alsmede de 
toezegging van de Commissie in de 
mededeling “Een Unie die de lat hoger 
legt” (werkprogramma van de Commissie 
voor 2020) om de arbeidsomstandigheden 
van platformwerkers te verbeteren, dringt 
aan op een gecoördineerd EU-initiatief 
om ervoor te zorgen dat platformwerkers 
toegang hebben tot sociale bescherming 
en al hun sociale en arbeidsrechten 
kunnen uitoefenen, en verzoekt de 
Commissie, na afloop van de top over 
platformwerk die is aangekondigd voor 
het derde semester van dit jaar, een 
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wetgevingsvoorstel over platformwerkers 
op te stellen en ervoor te zorgen dat 
gendergelijkheid deel uitmaakt van alle 
rechtskaders die op hen van toepassing 
zijn; verzoekt de Commissie deze 
werknemers vrij te stellen van de 
mededingingsregels van de EU zodat zij 
collectieve onderhandelingen kunnen 
voeren zonder als kartel beschouwd te 
worden;

Or. en

Amendement 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt, 
waarbij vrouwen in het algemeen, en 
jonge vrouwen in het bijzonder, dubbel 
worden gediscrimineerd, namelijk omdat 
ze jong zijn en omdat ze vrouw zijn; wijst 
erop dat de werkloosheid en 
baanonzekerheid onder jongeren vele 
malen hoger ligt dan in welke andere 
leeftijdscategorie dan ook; herinnert 
eraan dat de laagstbetaalde en onzekere 
banen meestal door vrouwen worden 
gevuld; herinnert eraan dat met name 
jongeren erg kwetsbaar zijn voor de 
gevolgen van COVID-19; benadrukt dat 
de Commissie rekening dient te houden 
met de behoeften van jongeren, en jonge 
vrouwen in het bijzonder, bij het 
aanpakken van de genderkloof;

Or. en

Amendement 108
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
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Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijzondere aandacht te schenken 
aan de genderdimensie bij het uitwerken 
en toepassen van maatregelen om de 
COVID-19-crisis het hoofd te bieden 
teneinde vrouwen tijdens en na de crisis te 
beschermen, en met name te voorkomen 
dat vrouwen tot ontslag worden 
gedwongen om te zorgen voor hun gezin 
en huishouden, en hen te helpen 
(tele)werk en 
gezinsverantwoordelijkheden te 
combineren, hen te ondersteunen op hun 
werkplek, hen te beschermen tegen 
huiselijk geweld, ervoor te zorgen dat zij 
niet achterop raken bij het herstel en de 
herintreding, en een sterke toename van 
genderongelijkheid te voorkomen;

Or. en

Amendement 109
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten uitvoering te geven aan beleid ter 
bevordering van de werkgelegenheid van 
vrouwen en hun financiële 
onafhankelijkheid, waaronder beleid ter 
bevordering van de integratie van 
vrouwen uit gemarginaliseerde groepen 
op de arbeidsmarkt; roept de lidstaten op 
de segmentatie van de arbeidsmarkt te 
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bestrijden door te investeren in onderwijs 
en scholing om ervoor te zorgen dat 
vrouwen toegang hebben tot 
hoogwaardige banen in toekomstgerichte 
sectoren, in het bijzonder op het gebied 
van ondernemerschap, STEM en digitaal 
onderwijs;

Or. en

Amendement 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat gelijke kansen en 
een hogere arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen kan leiden tot meer banen, 
economische voorspoed en concurrentie 
in Europa; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten doelen vast te stellen om het 
aantal onzekere banen en onvrijwillig 
deeltijdwerk te verminderen teneinde de 
situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
te verbeteren; benadrukt dat voltijdwerk 
de norm dient te zijn;

Or. en

Amendement 111
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang om de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende functies en raden van 
bestuur aan te pakken en de noodzaak om 
vrouwen die over zeer goede vaardigheden 
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en competenties beschikken naar waarde 
te schatten, waarbij gelijke voorwaarden 
en kansen worden gegarandeerd als het 
gaat om de toegankelijkheid van functies 
waarvoor vaardigheden en competenties 
worden gevraagd;

Or. it

Amendement 112
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Samira 
Rafaela, Sylvie Brunet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
autoriteiten op aan projecten te 
ondersteunen en advies te verlenen, met 
name aan vrouwen, met betrekking tot het 
opzetten van innovatieve 
landbouwactiviteiten die nieuwe banen 
kunnen scheppen in ontvolkte 
plattelandsgebieden, teneinde hun 
concurrentievermogen in de landbouw te 
versterken;

Or. en

Amendement 113
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat financiering een 
sterke gendercomponent heeft; betreurt 
het gebrek aan genderbudgettering in het 
nieuwe MFK en de structuurfondsen; 
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verzoekt de Commissie het gebruik van 
genderbudgettering verder te bevorderen 
en te verbeteren;

Or. en

Amendement 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de lidstaten op de last van de 
regelgeving voor bedrijven te verlichten 
en de hoge loonbelastingen te verlagen 
om de werkgelegenheid en de 
arbeidsmarktparticipatie onder vrouwen 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 115
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. vraagt aandacht voor de 
onvermoeibare en bewonderenswaardige 
inzet van eerstelijnswerkers die de 
COVID-19-pandemie bestrijden, en van 
de essentiële werknemers die werken om 
het openbare leven en de 
overheidsdiensten draaiende te houden en 
de toegang tot essentiële goederen te 
waarborgen; benadrukt dat 70 % van alle 
gezondheidswerkers en sociaal werkers 
wereldwijd vrouw is, en vaak in onzekere 
arbeidsomstandigheden werkt tegen niet 
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meer dan het minimumloon; verzoekt de 
Commissie derhalve uiterlijk eind dit jaar 
een beoordeling voor te leggen van de 
arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van 
de werkgelegenheid van 
eerstelijnswerkers en essentiële 
werknemers, waarin de bronnen van deze 
onzekerheid worden vastgesteld, en 
Europese rechtsinstrumenten voor te 
stellen om fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden te garanderen 
voor alle werknemers en met name ook 
voor essentiële werknemers door de 
dekking van hun collectieve 
overeenkomsten te vergroten en hun de 
erkenning te geven die zij verdienen;

Or. en

Amendement 116
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de lidstaten op om hun 
daadwerkelijke betrokkenheid bij 
gendergelijkheid te tonen en binnen alle 
instellingen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te zorgen;

Or. it

Amendement 117
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is bezorgd dat 
veranderingen in de 
arbeidsomstandigheden als gevolg van 
bijvoorbeeld de fysieke en psychologische 
gevolgen van telewerken, het recht op 
onbereikbaar zijn, surveillance op het 
werk en de intensivering van de 
werkzaamheden almaar toenemen als 
gevolg van de COVID-19-crisis, waarbij 
vrouwen veel zwaarder worden getroffen 
dan mannen omdat zij een overheersende 
of nog steeds traditionele rol spelen in de 
zorg voor gezin en huishouden; verzoekt 
de Commissie derhalve een genderbewust 
wetgevingsvoorstel in te dienen over het 
recht op onbereikbaar zijn, alsook de 
richtlijn geestelijk welzijn op de werkplek 
die tot doel heeft angststoornissen, 
depressie en burn-out te erkennen als 
beroepsziekten, mechanismen vast te 
stellen om deze aandoeningen te 
voorkomen en de getroffen werknemers 
weer aan het werk te krijgen, alsook de 
goedkeuring van een EU-
rechtsinstrument te vergemakkelijken dat 
werknemers beschermt tegen 
geestesziekten op het werk;

Or. en

Amendement 118
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; Verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 

Schrappen
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volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; 
Verzoekt de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven1 volledig in nationaal recht om 
te zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen;
__________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. es

Amendement 119
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; Verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; 
Verzoekt de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven1 volledig in nationaal recht om 
te zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen;

4. verzoekt de lidstaten IAO-Verdrag 
nr. 189 inzake huishoudelijk personeel te 
ratificeren en volledig toe te passen, en 
verder te gaan dan de zorgdoelstellingen 
van Barcelona;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en
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Amendement 120
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; Verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; Verzoekt 
de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven1 volledig in nationaal recht om 
te zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen;

4. verzoekt de lidstaten IAO-Verdrag 
nr. 189 inzake huishoudelijk personeel te 
ratificeren en volledig toe te passen, en 
verder te gaan dan de zorgdoelstellingen 
van Barcelona, en ervoor te zorgen dat in 
de desbetreffende behoeften wordt 
voorzien middels kwalitatief hoogwaardige 
en universele publieke zorgdiensten; 
verzoekt de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven1 volledig in nationaal recht om 
te zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en

Amendement 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te presenteren, 
voor alle zorgbehoeften gedurende de hele 
levenscyclus; Verzoekt de lidstaten IAO-
Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk 
personeel te ratificeren en volledig toe te 

4. verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een “zorgdeal” te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
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passen, en verder te gaan dan de 
zorgdoelstellingen van Barcelona, en 
ervoor te zorgen dat in de desbetreffende 
behoeften wordt voorzien middels 
kwalitatief hoogwaardige en universele 
publieke zorgdiensten; Verzoekt de 
lidstaten met klem de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven1 
volledig in nationaal recht om te zetten, 
en verder te gaan dan de in de richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten;

__________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. pl

Amendement 122
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; Verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; 
Verzoekt de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven1 volledig in nationaal recht om 
te zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen;

4. benadrukt dat het van groot belang 
is de toegang tot betaalbare, goede 
kinderopvang te waarborgen, ook voor 
kinderen, ouderen en personen die 
langdurige zorg behoeven, zodat de positie 
van vrouwen wordt versterkt en het aantal 
kansen op de werkvloer wordt vergroot; 
onderstreept dat de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie en de inhoud van 
voorschools onderwijs en opvang en de 
verstrekking van langdurige zorg bij de 
individuele lidstaat ligt, maar dat met 
samenwerking op Europees niveau en een 
doeltreffend gebruik van EU-fondsen kan 
worden bijgedragen aan de ontwikkeling 
van kwalitatieve zorgvoorzieningen door 
op regionaal en nationaal niveau 
genomen maatregelen te ondersteunen en 
aan te vullen en de lidstaten te helpen bij 
de aanpak van de gemeenschappelijke 
uitdagingen; verzoekt de Commissie een 
alomvattende benadering te hanteren met 
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betrekking tot alle soorten zorgdiensten, 
en de bepalingen ter bevordering van 
doeltreffend en op synergieën gebaseerd 
gebruik van de relevante financiële 
instrumenten van de EU op het gebied 
van levenslang leren, onderzoek en 
infrastructurele ontwikkeling aan te 
scherpen; moedigt de lidstaten aan in de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen voorrang te geven 
aan de financiering voor kinderopvang en 
langdurige zorg, zonder vooruit te lopen 
op de onderhandelingen over het volgende 
MFK; pleit ervoor over de kwaliteit van de 
opvangvoorzieningen voor kinderen, 
ouderen, personen met een handicap en 
andere zorgbehoevenden die met publieke 
en particuliere middelen worden verstrekt 
gegevens te verzamelen, die kunnen 
worden gebruikt voor een onderzoek naar 
de bijdrage van informeel werk dat door 
vrouwen wordt verricht en naar tekorten 
in de zorg, zodat de weg kan worden 
bereid voor onderzoek naar de noodzaak 
van een EU-kader voor de zorgeconomie 
of een mogelijk Europees programma 
voor mantelzorgers; roept de lidstaten op 
de onlangs goedgekeurde richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven daadwerkelijk en volledig in 
nationaal recht om te zetten en er op die 
manier voor te zorgen dat de erin 
beschreven voordelen worden genoten 
(ook door vaders); verzoekt de Commissie, 
in het kader van de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten, de 
werkzaamheden te blijven coördineren om 
tot een betere combinatie van werk en 
gezin te komen en ouders gedurende hun 
hele loopbaan te ondersteunen; verzoekt 
de lidstaten verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen; 

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en
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Amendement 123
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; Verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; 
Verzoekt de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven1 volledig in nationaal recht om 
te zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen;

4. verzoekt de Commissie een EU-
kader voor zorgdiensten met 
minimumnormen en 
kwaliteitsrichtsnoeren te presenteren, voor 
alle zorgbehoeften gedurende de hele 
levenscyclus in de context van de 
demografische veranderingen; verzoekt de 
lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en de 
zorgdoelstellingen van Barcelona volledig 
toe te passen, alsook langdurige zorg en 
progressieve werkregelingen op te tuigen 
om de arbeidsmarktparticipatie onder 
vrouwen te vereenvoudigen, en ervoor te 
zorgen dat in de desbetreffende behoeften 
wordt voorzien middels kwalitatief 
hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare 
zorgdiensten; verzoekt de lidstaten met 
klem de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven1 zo spoedig 
mogelijk volledig in nationaal recht om te 
zetten en ten uitvoer te leggen, en verder te 
gaan dan de in de richtlijn vastgestelde 
minimumnormen;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en

Amendement 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 4. verzoekt de Commissie een 
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voorstel voor een ‘zorgdeal’ te presenteren, 
voor alle zorgbehoeften gedurende de hele 
levenscyclus; Verzoekt de lidstaten IAO-
Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk 
personeel te ratificeren en volledig toe te 
passen, en verder te gaan dan de 
zorgdoelstellingen van Barcelona, en 
ervoor te zorgen dat in de desbetreffende 
behoeften wordt voorzien middels 
kwalitatief hoogwaardige en universele 
publieke zorgdiensten; Verzoekt de 
lidstaten met klem de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven1 
volledig in nationaal recht om te zetten, en 
verder te gaan dan de in de richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

voorstel voor een “zorgdeal” te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus, met 
bijzondere aandacht voor de situatie van 
vrouwen die de zorg dragen voor kinderen 
met een handicap; verzoekt de lidstaten 
IAO-Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk 
personeel te ratificeren en volledig toe te 
passen, en verder te gaan dan de 
zorgdoelstellingen van Barcelona, en 
ervoor te zorgen dat in de desbetreffende 
behoeften wordt voorzien middels 
kwalitatief hoogwaardige en universele 
publieke zorgdiensten; verzoekt de 
lidstaten met klem de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven1 
volledig in nationaal recht om te zetten, en 
verder te gaan dan de in de richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. hu

Amendement 125
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te presenteren, 
voor alle zorgbehoeften gedurende de hele 
levenscyclus; Verzoekt de lidstaten IAO-
Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk 
personeel te ratificeren en volledig toe te 
passen, en verder te gaan dan de 
zorgdoelstellingen van Barcelona, en 
ervoor te zorgen dat in de desbetreffende 
behoeften wordt voorzien middels 
kwalitatief hoogwaardige en universele 
publieke zorgdiensten; Verzoekt de 

4. verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een “zorgdeal” te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
deze snel en volledig toe te passen, en 
verder te gaan dan de zorgdoelstellingen 
van Barcelona, en ervoor te zorgen dat in 
de desbetreffende behoeften wordt 
voorzien middels kwalitatief hoogwaardige 
en universele publieke zorgdiensten; 
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lidstaten met klem de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven1 
volledig in nationaal recht om te zetten, en 
verder te gaan dan de in de richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

verzoekt de lidstaten eveneens 
maatregelen in te voeren, zoals betaald 
verlof, flexibele werkregelingen en zorg- 
en ondersteuningsdiensten die zijn 
toegesneden op de specifieke uitdagingen 
en behoeften van ouders en/of gezinsleden 
die zorgen voor personen met een 
handicap of langdurige ziekte of voor 
oudere familieleden, alsook ambitieuzere 
maatregelen in te voeren om de rol van 
mannen als gelijkwaardige verzorgers te 
bevorderen;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en

Amendement 126
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te presenteren, 
voor alle zorgbehoeften gedurende de hele 
levenscyclus; Verzoekt de lidstaten IAO-
Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk 
personeel te ratificeren en volledig toe te 
passen, en verder te gaan dan de 
zorgdoelstellingen van Barcelona, en 
ervoor te zorgen dat in de desbetreffende 
behoeften wordt voorzien middels 
kwalitatief hoogwaardige en universele 
publieke zorgdiensten; Verzoekt de 
lidstaten met klem de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven1 
volledig in nationaal recht om te zetten, en 
verder te gaan dan de in de richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

4. verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een “zorgdeal” te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; verzoekt 
de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig in nationaal recht om te 
zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen, 
met name wat de beloning betreft;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.
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Or. en

Amendement 127
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te presenteren, 
voor alle zorgbehoeften gedurende de hele 
levenscyclus; Verzoekt de lidstaten IAO-
Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk 
personeel te ratificeren en volledig toe te 
passen, en verder te gaan dan de 
zorgdoelstellingen van Barcelona, en 
ervoor te zorgen dat in de desbetreffende 
behoeften wordt voorzien middels 
kwalitatief hoogwaardige en universele 
publieke zorgdiensten; Verzoekt de 
lidstaten met klem de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven1 
volledig in nationaal recht om te zetten, en 
verder te gaan dan de in de richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

4. verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een “zorgdeal” te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
gedurende de hele levenscyclus; verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen inzake 
kinderopvang van Barcelona, en ervoor te 
zorgen dat in de desbetreffende behoeften 
wordt voorzien middels kwalitatief 
hoogwaardige en universele publieke 
zorgdiensten; verzoekt de lidstaten met 
klem de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven1 volledig in 
nationaal recht om te zetten, en verder te 
gaan dan de in de richtlijn vastgestelde 
minimumnormen;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en

Amendement 128
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een ‘zorgdeal’ te presenteren, 
voor alle zorgbehoeften gedurende de hele 

4. verzoekt de Commissie een 
voorstel voor een “zorgdeal” te 
presenteren, voor alle zorgbehoeften 
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levenscyclus; Verzoekt de lidstaten IAO-
Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk 
personeel te ratificeren en volledig toe te 
passen, en verder te gaan dan de 
zorgdoelstellingen van Barcelona, en 
ervoor te zorgen dat in de desbetreffende 
behoeften wordt voorzien middels 
kwalitatief hoogwaardige en universele 
publieke zorgdiensten; Verzoekt de 
lidstaten met klem de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven1 
volledig in nationaal recht om te zetten, en 
verder te gaan dan de in de richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

gedurende de hele levenscyclus; verzoekt 
de lidstaten IAO-Verdrag nr. 189 inzake 
huishoudelijk personeel te ratificeren en 
volledig toe te passen, en verder te gaan 
dan de zorgdoelstellingen van Barcelona, 
en ervoor te zorgen dat in de 
desbetreffende behoeften wordt voorzien 
middels kwalitatief hoogwaardige en 
universele publieke zorgdiensten; verzoekt 
de lidstaten met klem de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven1 volledig in nationaal recht om 
te zetten, en verder te gaan dan de in de 
richtlijn vastgestelde minimumnormen; 
verzoekt de Commissie met klem de 
prestaties van de lidstaten met betrekking 
tot de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven in het kader 
van het Europees Semester nauwlettend 
en systematisch te volgen;

__________________ __________________
1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79. 1 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.

Or. en

Amendement 129
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie met klem 
de uitvoering van de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven 
op de voet te volgen en daar jaarlijks 
verslag over uit te brengen, en roept de 
lidstaten op de lat hoger te leggen met 
maatregelen als doorbetaald verlof, 
dekking voor alle werknemers ongeacht 
hun arbeidssituatie of het soort werk dat 
zij verrichten, of het aanpakken van 
genderstereotypen bij het opnemen van 
ouderschapsverlof onder andere, en 
daarbij bijzondere aandacht te schenken 
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aan eenoudergezinnen; roept tevens de 
Europese Unie, de lidstaten en de sociale 
partners op collectieve 
arbeidsduurvermindering voor iedereen te 
bevorderen om een bijdrage te leveren 
aan het combineren van werk en 
privéleven alsook de vermindering van de 
werkloosheid;

Or. en

Amendement 130
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de lidstaten op in overleg met 
de sociale partners flexibele 
werkregelingen vast te stellen die het 
evenwicht tussen werk en privéleven 
bevorderen en ervoor zorgen dat de 
zorglast in gezinnen beter wordt verdeeld; 
benadrukt dat deze flexibiliteit niet ten 
koste mag gaan van de lonen, de toegang 
tot sociale en arbeidsrechten alsook 
inkomen, en het recht op onbereikbaar 
zijn van werknemers dient te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 131
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te investeren in en zich sterk te 
maken voor een sterk en breed opgezet 
stelsel van hoogwaardige openbare en 
particuliere diensten ter verbetering van 
het evenwicht tussen werk en privéleven, 
bestaande zorg- en onderwijsdiensten 
voor kinderen uit te breiden en te 
moderniseren zodat vrouwen niet hoeven 
te kiezen tussen hun gezin en deelname 
aan de arbeidsmarkt, en te investeren in 
een vrouwvriendelijke verzorgingsstaat 
overeenkomstig de Barcelona-
doelstellingen;

Or. en

Amendement 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat in tijden zoals die van 
de huidige coronaviruspandemie de rol 
van en de mogelijkheden voor telewerken 
en werken op afstand toenemen; verzoekt 
de Commissie om telewerken en werken 
op afstand op te nemen in de strategie als 
belangrijke factor voor het bereiken van 
evenwicht tussen werk en privéleven;

Or. pl

Amendement 133
Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten erop toe te zien dat in het 
programma in het kader van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
uitdrukkelijk de nadruk ligt op personen 
met een handicap, met name vrouwen met 
een handicap, en dat dit programma 
vergezeld gaat van doeltreffende 
maatregelen voor actieve toenadering via 
ngo’s die personen met een handicap 
vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 134
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op de participatie 
van vrouwen in de ICT-sector te 
bevorderen en te vereenvoudigen alsook 
vrouwen de mogelijkheid te bieden om te 
investeren en te ondernemen;

Or. en

Amendement 135
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en de lidstaten in verband 
met de resolutie van het Europees 
Parlement van 28 april 2016 over 
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vrouwen die als huishoudelijk personeel 
en als verzorger werken in de EU; 
verzoekt de Commissie met klem een 
kader in te voeren voor de 
professionalisering van huishoudelijk 
werk en zorg, dat moet leiden tot 
erkenning en standaardisering van de 
relevante beroepen en vaardigheden 
alsmede de mogelijkheid om een loopbaan 
op te bouwen, de lidstaten aan te 
moedigen om systemen op te zetten voor 
professionalisering, scholing, de 
doorlopende ontwikkeling van 
vaardigheden en de erkenning van de 
kwalificaties van vrouwelijk huishoudelijk 
personeel en verzorgers, alsook 
overheidsinstanties voor 
arbeidsbemiddeling op te zetten om de 
professionalisering te versterken;

Or. en

Amendement 136
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verzoekt de Commissie 
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 
19 oktober 1992 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 te herzien, om ervoor te zorgen 
dat vrouwen in heel Europa op voet van 
gelijkheid met mannen kunnen profiteren 
van het vrije verkeer van werknemers1 bis;
__________________
1 bis Richtlijn 2014/54/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
april 2014 betreffende maatregelen om de 
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uitoefening van de in de context van het 
vrije verkeer van werknemers aan 
werknemers verleende rechten te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat een gezonde en 
veilige werkomgeving van belang is om 
ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen 
langer kunnen werken, zonder risico op 
gezondheidsproblemen; benadrukt dat 
gendergelijkheid in aanmerking dient te 
worden genomen en meegenomen bij de 
ontwikkeling van beleid voor gezondheid 
en veiligheid op het werk en 
preventiestrategieën, ook tijdens de 
aanstaande herziening door de Commissie 
van de strategie voor gezondheid en 
veiligheid op het werk;

Or. en

Amendement 138
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. vestigt de aandacht op het 
gebrek aan genderperspectief op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op 
het werk, en verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de sociale partners met klem 
onder beroepsziekten en werkgerelateerde 
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gezondheidsproblemen ook ziektebeelden 
op te nemen die nog niet als zodanig zijn 
erkend, met name in banen waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
gendergelijkheid op te nemen in 
gezondheids- en veiligheidsbeleid voor 
banen waarin mannen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, waar het 
aantal leemten groot is, onder meer met 
betrekking tot sanitaire voorzieningen, 
arbeidsmiddelen, kleding voor 
persoonlijke bescherming en de 
werkomgeving in het algemeen, de 
bescherming en veiligheid van zwangere 
vrouwen op de werkplek te waarborgen en 
maatregelen te treffen om ervoor te 
zorgen dat vrouwen na het 
zwangerschapsverlof kunnen terugkeren 
naar hun functie, en de arbeidsrisico’s in 
sectoren waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, waaronder 
huishoudelijk werk en zorg in de 
huiselijke context, te evalueren;

Or. en

Amendement 139
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de sociale partners, gezien de 
impact van de COVID-19-crisis, dringend 
genderbewuste gezondheids- en 
veiligheidsmaatregelen uit te werken die 
specifiek gericht zijn op 
eerstelijnsberoepen waarin vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn, zoals 
gezondheidswerkers, 
apotheekmedewerkers, caissières in 
supermarkten, leraren, 
kinderverzorgsters, ouderenverzorgers en 
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schoonmakers;

Or. en

Amendement 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen;

Or. pl

Amendement 141
Helmut Geuking

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de 
werkomgeving; Verzoekt de Commissie 
een voorstel te presenteren voor een 
richtlijn houdende een holistische 
benadering van het bestrijden van geweld 
tegen vrouwen; Verzoekt de lidstaten het 
Verdrag van Istanbul, alsook IAO-Verdrag 
nr. 190 inzake geweld en intimidatie te 
ratificeren en in nationaal recht om te 
zetten;

5. maakt zich grote zorgen over de 
hoofdlocatie van psychisch en fysiek 
geweld binnen de Europese Unie van de 
diversiteit, met name in de vorm van 
schadelijke genderspecifieke normen en 
stereotypen, te weten: thuis; is van oordeel 
dat dit geweld op een genderneutrale 
manier en in gelijke mate alle kinderen en 
jongeren in alle sociale lagen en EU-
landen raakt, met en zonder 
migratieachtergrond; is bovendien van 
oordeel dat deze kinderen en jongeren de 
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toekomstige vectoren van schadelijke 
genderspecifieke normen en stereotypen 
zijn;
is van mening dat het gezin een veilige 
plek moet zijn en kinderen en jongeren 
hun basisvertrouwen niet mag ontnemen; 
benadrukt dat huiselijke, familiale 
vormen van geweld en met name 
genderspecifieke normen en stereotypen 
kinderen en jongeren al op jonge leeftijd 
hun basisvertrouwen ontnemen en 
daarmee de mogelijkheid het toe te 
juichen doel van de Europese Commissie 
te bereiken dat meisjes en jongens, 
vrouwen en mannen, in al hun diversiteit, 
gelijk zijn en vrij zijn om hun weg te 
kiezen in het leven en gelijke kansen op 
succes hebben; is van oordeel dat ze het 
fundament leggen voor de voortzetting 
van de verschillende vormen van geweld 
in de samenleving als geheel, en derhalve 
ook in de werkomgeving binnen de 
Europese Unie;
is van mening dat alleen toegang tot 
intercultureel onderwijs, vrij van 
genderspecifieke normen en stereotypen, 
voor alle kinderen en jongeren dit kan 
tegengaan;
verzoekt de Commissie de internationale 
campagne #WithHer, die tot doel heeft 
schadelijke genderspecifieke normen en 
stereotypen te bestrijden waardoor geweld 
tegen meisjes (die vrouw worden) blijft 
bestaan, ook in de Europese Unie uit te 
voeren – in een aangepaste vorm en heel 
doelgericht in alle lidstaten van de 
Europese Unie, genderneutraal voor alle 
kinderen en jongeren in alle sociale 
klassen en ongeacht hun afkomst;
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;
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Or. de

Amendement 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
is van mening dat het voorbehoud van een 
aantal lidstaten tegen het Verdrag van 
Istanbul moet worden gerespecteerd, 
waarbij niet mag worden verhinderd dat 
de lidstaten het maatschappelijke 
probleem van gendergerelateerd geweld 
tussen personen met de beschikbare 
instrumenten aanpakken;

Or. en

Amendement 143
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. uit zijn bezorgdheid over de aard, 
de omvang en de ernst van het geweld en 
de intimidatie in de werkomgeving; is in 
dat verband ingenomen met het onlangs 
aangenomen IAO-Verdrag nr. 190 inzake 
geweld en intimidatie op het werk, en 
verzoekt de lidstaten dit zo snel als dat 
maar mogelijk is te ratificeren en in 
nationaal recht om te zetten; roept de 
Europese Unie en de overgebleven 
lidstaten op het Verdrag van Istanbul 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 
te ratificeren, dat tevens intimidatie en 
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hulp bij het zoeken naar werk voor 
slachtoffers van geweld behelst, maar 
wijst er tegelijkertijd op dat het moeilijk is 
op dat gebied nauwkeurige vergelijkbare 
gegevens te verzamelen op het niveau van 
de Europese Unie en dat er derhalve 
wordt gewacht op het nieuwe onderzoek 
dat dit jaar van start gaat; benadrukt dat 
formele procedures vastgesteld moeten 
worden voor het melden van seksuele 
intimidatie op de werkplek, en dat 
specifieke scholing en 
bewustmakingscampagnes nodig zijn om 
het beginsel van waardigheid op het werk 
te handhaven en nultolerantie als norm te 
installeren;

Or. en

Amendement 144
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld tegen en intimidatie van vrouwen; 
benadrukt dat uitgebreide seksuele 
voorlichting en trainingen over 
gendergelijkheid onontbeerlijk zijn om 
gendergerelateerd geweld te bestrijden; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten; herhaalt 
dat gendergelijkheid doelstelling 5 is van 
de Agenda 2030 van duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen en roept de 
lidstaten op alles uit de kast te halen om 
een bijdrage te leveren aan het bereiken 
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hiervan op het gebied werkgelegenheid en 
sociale zaken;

Or. en

Amendement 145
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving 
en de impact van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes in die 
omgeving; verzoekt de Commissie een 
voorstel te presenteren voor een richtlijn 
met een holistische benadering van het 
voorkomen en bestrijden van alle vormen 
van geweld tegen vrouwen, alsook de 
bestaande EU-wetgeving tegen seksuele 
intimidatie te versterken in het licht van 
de bepalingen van IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie en het 
Verdrag van Istanbul; roept de lidstaten 
op beide zo snel mogelijk te ratificeren en 
in nationaal recht om te zetten;

Or. en

Amendement 146
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
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een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de Raad de ratificatie van het 
Verdrag van Istanbul door de EU te 
voltooien en te pleiten voor de ratificatie 
en de omzetting in nationaal recht van het 
verdrag door alle lidstaten; verzoekt de 
lidstaten IAO-Verdrag nr. 190 inzake het 
bestrijden van geweld en intimidatie in de 
werkomgeving onverwijld te ratificeren en 
in nationaal recht om te zetten; 

Or. en

Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
wijst erop dat het moet worden begrepen 
in een breed en evenwichtig concept 
waarin het beginsel van gelijkheid wordt 
gehandhaafd en waarbij het gaat om 
geweld zowel wanneer gericht tegen 
mannen als vrouwen;

Or. es

Amendement 148
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
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Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een kader over een 
holistische benadering van het bestrijden 
van geweld tegen vrouwen; verzoekt de 
lidstaten het Verdrag van Istanbul, alsook 
IAO-Verdrag nr. 190 inzake geweld en 
intimidatie te ratificeren en in nationaal 
recht om te zetten;

Or. en

Amendement 149
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken en problemen van Europese 
gebieden overzee (zowel ultraperifere 
regio’s als landen en gebieden overzee); 
verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

Or. fr

Amendement 150
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 5. maakt zich grote zorgen over 
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geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
verzoekt de Commissie een EU-netwerk 
ter bestrijding van seksueel geweld op te 
zetten; verzoekt de Commissie een voorstel 
te presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

Or. en

Amendement 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen, met 
een MeToo-richtlijn voor de aanpak van 
seksuele intimidatie op de werkplek; 
verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

Or. en

Amendement 152
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



AM\1205885NL.docx 91/132 PE650.655v02-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving 
en over vrouwenhandel als specifieke 
vorm van gendergerelateerd geweld; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
doelstellingen en prioriteiten ter 
bestrijding van vrouwenhandel te 
ondersteunen; verzoekt de lidstaten het 
Verdrag van Istanbul, alsook IAO-Verdrag 
nr. 190 inzake geweld en intimidatie te 
ratificeren en in nationaal recht om te 
zetten;

Or. it

Amendement 153
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie onverwijld te 
ratificeren en in nationaal recht om te 
zetten;

Or. en

Amendement 154
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
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Semedo, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
Verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
Verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten;

5. maakt zich grote zorgen over 
geweld en intimidatie in de werkomgeving; 
verzoekt de Commissie een voorstel te 
presenteren voor een richtlijn houdende 
een holistische benadering van het 
bestrijden van geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul, alsook IAO-Verdrag nr. 190 
inzake geweld en intimidatie te ratificeren 
en in nationaal recht om te zetten; roept de 
Europese instellingen voorts op het goede 
voorbeeld te geven en preventieve en 
reactieve maatregelen in te voeren om de 
bestrijding van intimidatie op de werkplek 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de sociale 
onthouding en afzondering als gevolg van 
COVID-19 hebben geleid tot een 
aanzienlijke toename van gendergeweld 
in Europa; is dan ook van oordeel dat alle 
lidstaten de maatregelen ter bescherming 
van vrouwen zowel tijdens de crisis als 
daarna moeten aanscherpen; herinnert 
eraan dat economische onafhankelijkheid 
bij de aanpak van gendergeweld van zeer 
groot belang is en stelt in dit verband voor 
een programma voor de sociale en 
arbeidsintegratie van in het bijzonder 
slachtoffers van gendergeweld in Europa 
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uit te werken dat tot doel heeft hun 
inzetbaarheid actief te bevorderen;

Or. en

Amendement 156
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten doeltreffende en bindende 
maatregelen in te voeren om geweld en 
intimidatie op de werkplek te definiëren 
en te verbieden, onder meer door te 
zorgen voor effectieve toegang tot 
genderresponsieve, veilige en doelmatige 
mechanismen voor het indienen van 
klachten en geschillenbeslechting, 
ondersteuning, diensten en 
rechtsmiddelen, en door werkgevers te 
verplichten stappen te ondernemen om 
(ook gendergerelateerd) geweld en 
intimidatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 157
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat vrouwelijke 
werknemers die het slachtoffer zijn van 
gendergeweld recht dienen te hebben op 
specifieke arbeidsrechten en 
socialezekerheidsuitkeringen, zoals 



PE650.655v02-00 94/132 AM\1205885NL.docx

NL

arbeidstijdherschikking en -verkorting, 
overplaatsing naar een andere werkplek 
en tijdelijke ontslagbescherming; is van 
mening dat gendergerelateerd geweld 
dient te worden opgenomen in risico-
evaluaties van de werkplek;

Or. en

Amendement 158
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de lidstaten dienen 
te komen met op feiten gebaseerd en goed 
doordacht arbeidsmarktbeleid en 
hervormingen op dat gebied die de 
arbeidsomstandigheden van vrouwen 
daadwerkelijk verbeteren en meer banen 
van goede kwaliteit scheppen;

Or. en

Amendement 159
Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de inclusieve gelijkheid van 
vrouwen en meisjes met een handicap in 
alle levenssferen te waarborgen, hun 
seksuele en reproductieve rechten te 
garanderen, hen te beschermen tegen 
huiselijk geweld en geweld door 
zorgverstrekkers en hulpverleners, 
alsmede hiertoe programma's in 
bewustmaking en capaciteitsopbouw te 



AM\1205885NL.docx 95/132 PE650.655v02-00

NL

starten voor professionals in 
gezondheidszorg, sociale en zorgdiensten, 
onderwijs, opleiding en 
arbeidsbemiddeling, politie en justitie;

Or. en

Amendement 160
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert eraan dat, 
overeenkomstig de intersectionele 
benadering, bijzondere aandacht met 
betrekking tot de toegang tot werk moet 
worden geschonken aan categorieën die te 
maken hebben met verschillende vormen 
van discriminatie; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie derhalve uitgesplitste 
gegevens te verzamelen om de 
vooruitgang die wordt geboekt bij het 
dichten van de genderloonkloof beter te 
kunnen meten en volgen, en daarbij met 
name aandacht te besteden aan groepen 
die te maken hebben met verschillende, 
elkaar overlappende vormen van 
discriminatie en alle belemmeringen voor 
de toegang tot werk uit de weg te ruimen 
voor vrouwelijke migranten (mede door 
herziening van het stelsel van erkenning 
van beroepskwalificaties) en vrouwen met 
een handicap (met name door alle fysieke 
en technische barrières te verwijderen), 
vrouwen die tot een etnische minderheid 
behoren en Romavrouwen, oudere 
vrouwen, alleenstaande moeders en 
LGBTIQ-mensen;

Or. en
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Amendement 161
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. betreurt dat er zo weinig aandacht 
is voor de genderdimensie van 
mensenhandel voor uitbuiting op 
arbeidsgebied, met name in het geval van 
huishoudelijk personeel als gevolg van de 
beperkingen die de familiewoning als 
werkplek meebrengt met betrekking tot de 
mogelijkheden tot inspectie en controle 
van de werkactiviteiten; herinnert aan de 
resolutie van het Europees Parlement van 
28 april 2016 over vrouwen die als 
huishoudelijk personeel en als verzorger 
werken in de EU en vraagt de Commissie 
en de lidstaten onderzoek op dit gebied te 
bevorderen, het mechanisme voor de 
identificatie en bescherming van 
slachtoffers te verbeteren en ngo's, 
vakbonden, overheden en alle burgers bij 
het opsporingsproces te betrekken;

Or. en

Amendement 162
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt om de 
onmiddellijke herziening en een ambitieus 
nieuw actieplan voor de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen uiterlijk eind 2020, 
waarin duidelijke doelstellingen voor de 
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lidstaten moeten worden vastgesteld om de 
genderloonkloof de komende vijf jaar te 
verkleinen en ervoor te zorgen dat 
dergelijke doelstellingen in de 
landspecifieke aanbevelingen in 
aanmerking worden genomen; verzoekt 
de Commissie bijzondere aandacht te 
besteden aan de factoren die leiden tot de 
pensioenkloof in het kader van het 
actieplan, en te beoordelen of er behoefte 
is aan specifieke maatregelen om deze 
kloof op Europees en nationaal niveau 
terug te dringen; wijst er met name op dat 
in het nieuwe actieplan een 
intersectioneel perspectief moet worden 
opgenomen;

Or. en

Amendement 163
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. herinnert aan de resolutie 
van het Europees Parlement van 12 
februari 2019 over de tenuitvoerlegging 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in het institutionele 
kader; dringt er bij de Europese Unie op 
aan toe te treden tot het Europees Sociaal 
Handvest (herziene versie) en verzoekt de 
Commissie een tijdschema voor te stellen 
voor de uitvoering daarvan, met 
inachtneming van de genderdimensie van 
economische en sociale rechten; verzoekt 
alle lidstaten het herziene handvest te 
ratificeren;

Or. en
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Amendement 164
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie met 
een Europese strategie voor sociale 
bescherming te komen met het oog op het 
vrije verkeer van werknemers en in het 
bijzonder de feminisering van armoede, 
met bijzondere nadruk op 
eenoudergezinnen waarbij een vrouw aan 
het hoofd staat;

Or. en

Amendement 165
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. is weliswaar ingenomen 
met het voorstel van de Commissie voor 
een kindergarantie, maar vraagt, gezien 
de genderdimensie van kinderarmoede, 
om aanvullende maatregelen en middelen 
om de obstakels die vrouwen in de 
armoede storten nar behoren aan te 
pakken, waaronder de garantie van een 
fatsoenlijk inkomen voor iedereen door 
vaststelling van een Europese 
kaderrichtlijn over het minimuminkomen, 
en toegang tot huisvesting door middel 
van een Europese strategie voor 
huisvesting waarin wordt erkend dat 
vrouwen meer problemen ondervinden;

Or. en
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Amendement 166
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. betreurt dat er in de 
strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 
met geen woord wordt gerept over de 
bescherming van vrouwen en meisjes die 
blootstaan aan het risico van sociale 
uitsluiting, armoede en dakloosheid, en 
verzoekt de Commissie die problemen aan 
te pakken in het komende actieplan voor 
integratie en inclusie teneinde te 
voorkomen dat deze vrouwen worden 
uitgesloten van sociaaleconomisch beleid 
en in een neerwaartse armoedespiraal 
terechtkomen;

Or. en

Amendement 167
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een 
intersectionele benadering, in 
overeenstemming met beginselen 2 en 3 
van de Pijler; Verzoekt de Commissie 
daartoe een gendergelijkheidsindex te 
ontwikkelen en in het Europees Semester 
op te nemen, voor het in kaart brengen 
van de ‘gendergevolgen’ van macro-
economische maatregelen, alsook van de 

6. merkt op dat de Commissie heeft 
beloofd een actieplan te zullen presenteren 
voor de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten;
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groene en de digitale transitie.

Or. en

Amendement 168
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een 
intersectionele benadering, in 
overeenstemming met beginselen 2 en 3 
van de Pijler; Verzoekt de Commissie 
daartoe een gendergelijkheidsindex te 
ontwikkelen en in het Europees Semester 
op te nemen, voor het in kaart brengen 
van de ‘gendergevolgen’ van macro-
economische maatregelen, alsook van de 
groene en de digitale transitie.

6. wijst nogmaals op het niet-
bindende karakter van de Europese pijler 
van sociale rechten; onderstreept dat het 
belangrijk is gendergelijkheid te 
waarborgen in overeenstemming met 
beginselen 2 en 3 van de pijler;

Or. en

Amendement 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 

6. juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
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met gebruikmaking van een intersectionele 
benadering, in overeenstemming met 
beginselen 2 en 3 van de Pijler; Verzoekt 
de Commissie daartoe een 
gendergelijkheidsindex te ontwikkelen en 
in het Europees Semester op te nemen, 
voor het in kaart brengen van de 
‘gendergevolgen’ van macro-economische 
maatregelen, alsook van de groene en de 
digitale transitie.

met gebruikmaking van een intersectionele 
benadering, in overeenstemming met 
beginselen 2 en 3 van de Pijler;

Or. pl

Amendement 170
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een 
intersectionele benadering, in 
overeenstemming met beginselen 2 en 3 
van de Pijler; Verzoekt de Commissie 
daartoe een gendergelijkheidsindex te 
ontwikkelen en in het Europees Semester 
op te nemen, voor het in kaart brengen 
van de ‘gendergevolgen’ van macro-
economische maatregelen, alsook van de 
groene en de digitale transitie.

6. juicht de afkondiging van de 
Europese Pijler van sociale rechten toe als 
politiek richtsnoer voor het bevorderen 
van sociale aspecten, en verzoekt speciale 
aandacht te besteden aan de beginselen 
van Hoofdstuk 1.

Or. es

Amendement 171
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een intersectionele 
benadering, in overeenstemming met 
beginselen 2 en 3 van de Pijler; Verzoekt 
de Commissie daartoe een 
gendergelijkheidsindex te ontwikkelen en 
in het Europees Semester op te nemen, 
voor het in kaart brengen van de 
‘gendergevolgen’ van macro-economische 
maatregelen, alsook van de groene en de 
digitale transitie.

6. onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een intersectionele 
benadering, en om gendermainstreaming 
in al het beleid van de Europese Unie op 
te nemen; verzoekt de Commissie daartoe 
de verzameling van betrouwbare en 
transparante gegevens uit alle lidstaten te 
coördineren;

Or. it

Amendement 172
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een 
intersectionele benadering, in 
overeenstemming met beginselen 2 en 3 
van de Pijler; Verzoekt de Commissie 
daartoe een gendergelijkheidsindex te 
ontwikkelen en in het Europees Semester 
op te nemen, voor het in kaart brengen 
van de ‘gendergevolgen’ van macro-
economische maatregelen, alsook van de 
groene en de digitale transitie.

6. juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten; 
onderstreept in dat verband dat het 
belangrijk is te voorzien in op gender 
gebaseerde rechten in overeenstemming 
met beginselen 2 en 3; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de EU-wetgeving inzake 
indirecte en directe genderdiscriminatie 
naar behoren ten uitvoer wordt gelegd en 
stelselmatig wordt gecontroleerd en 
eventueel herzien om ervoor te zorgen dat 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
en de genderloonkloof worden aangepakt; 
wijst erop dat vrouwen nog steeds 
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ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies, ook bij de 
grootste bedrijven van de EU, waar 
slechts 8 % van de leidinggevende 
directieleden vrouw is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de horizontale 
en verticale arbeidsmarktsegmentatie, 
waaronder de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in STEM en de digitale 
sector, aan te pakken;

Or. en

Amendement 173
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een intersectionele 
benadering, in overeenstemming met 
beginselen 2 en 3 van de Pijler; Verzoekt 
de Commissie daartoe een 
gendergelijkheidsindex te ontwikkelen en 
in het Europees Semester op te nemen, 
voor het in kaart brengen van de 
‘gendergevolgen’ van macro-economische 
maatregelen, alsook van de groene en de 
digitale transitie.

6. juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten; 
onderstreept dat het belangrijk is het 
genderperspectief te integreren, met 
gebruikmaking van een intersectionele 
benadering, in overeenstemming met 
beginselen 2 en 3 van de pijler; verzoekt de 
Commissie daartoe de 
gendergelijkheidsindex van het EIGE op 
te nemen in het sociaal scorebord en de 
landspecifieke beleidsaanbevelingen zodat 
hiermee rekening wordt gehouden in het 
kader van het Europees Semester en de 
“gendergevolgen” van macro-economische 
maatregelen, alsook van de groene en de 
digitale transitie, in kaart te brengen.

Or. en

Amendement 174
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Juicht het toe dat de Commissie 
heeft beloofd een actieplan te zullen 
presenteren voor de uitvoering van de 
Europese Pijler van sociale rechten; 
Onderstreept dat het belangrijk is te 
voorzien in op gender gebaseerde rechten, 
met gebruikmaking van een intersectionele 
benadering, in overeenstemming met 
beginselen 2 en 3 van de Pijler; Verzoekt 
de Commissie daartoe een 
gendergelijkheidsindex te ontwikkelen en 
in het Europees Semester op te nemen, 
voor het in kaart brengen van de 
‘gendergevolgen’ van macro-economische 
maatregelen, alsook van de groene en de 
digitale transitie.

6. merkt op dat de Commissie heeft 
beloofd een actieplan te zullen presenteren 
voor de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten; onderstreept dat het 
belangrijk is te voorzien in op gender 
gebaseerde rechten, met gebruikmaking 
van een intersectionele benadering, in 
overeenstemming met beginselen 2 en 3 
van de pijler; verzoekt de Commissie bij 
het voorstellen van arbeidsmarkt- en 
sociaal beleid het beginsel van 
subsidiariteit te eerbiedigen zoals dat is 
verankerd in de Verdragen;

Or. en

Amendement 175
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat 70 % van de 
werknemers in de gezondheidszorg en de 
sociale sector wereldwijd vrouw is en dat 
ook winkelpersoneel en schoonmakers 
grotendeels uit vrouwen bestaan, die vaak 
niet meer dan het minimumloon 
verdienen; wijst erop dat, net als in 
eerdere crises, vrouwen economisch 
zwaar getroffen zullen worden, ook in de 
periode na de crisis; dringt om die reden 
aan op een progressieve en genderbewuste 
aanpak, voor zowel onmiddellijke als 
langetermijnmaatregelen, op nationaal en 
EU-niveau, op basis van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens van goede kwaliteit; 
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is in dit verband van oordeel voor dat in 
het herstelplan rekening dient te worden 
gehouden met de segregatie op de 
arbeidsmarkt om een herhaling van de 
gebeurtenissen tijdens eerdere crises te 
vermijden, waarbij vooral de 
werkgelegenheid in mannelijke sectoren 
werd bevorderd en sectoren waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd 
waren naar het tweede plan werden 
verdrongen, of dat de dynamiek van 
segregatie op de arbeidsmarkt dient te 
worden verbroken;

Or. en

Amendement 176
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent dat een overgang naar een 
eerlijk, klimaatneutraal en digitaal 
Europa noodzakelijk is en verzoekt de 
Commissie maatregelen vast te stellen om 
de participatie van vrouwen in de digitale 
en in de groene sector te bevorderen, 
vrouwen aan te stellen in 
besluitvormingsfuncties op alle niveaus 
en beleid in te voeren dat gelijke beloning, 
een leefbaar loon, persoonlijke 
ontwikkeling en toereikende sociale 
bescherming garandeert; verzoekt de 
Commissie met klem ervoor te zorgen dat 
elke maatregel met betrekking tot de 
verbetering van de participatie van 
vrouwen in deze sectoren overeenstemt 
met de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven en dat deze 
seksuele intimidatie op de werkplek 
aanpakt in het licht van de bepalingen 
van het IAO-Verdrag en het Verdrag van 
Istanbul;
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Or. en

Amendement 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het van groot belang 
is dat gendergelijkheidsaspecten in 
verband met de toekomstige 
werkomgeving, waaronder vergroening en 
digitalisering van de economie, worden 
aangepakt; betreurt het dat de nieuwe 
EU-strategie voor gendergelijkheid en de 
Europese Green Deal onvoldoende op 
elkaar zijn afgestemd; verzoekt de 
Commissie het verband tussen 
klimaatveranderingsbeleid en 
gendergelijkheid te versterken in haar 
toekomstige voorstellen;

Or. en

Amendement 178
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat gendergelijkheid 
centraal moet staan in de Europese Green 
Deal om daadwerkelijk een rechtvaardige 
overgang te verwezenlijken waarbij 
niemand buiten de boot valt; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor 
gendermainstreaming en genderbewuste 
energie- en klimaatactie door stelselmatig 
gendereffectbeoordelingen uit te voeren 
en door specifieke middelen toe te wijzen 
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voor gendergelijkheid in relevante 
klimaatacties en -maatregelen van de 
Green New Deal;

Or. en

Amendement 179
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het 
Economisch Wereldforum in 2018 de 
verwachting heeft uitgesproken dat er tot 
2022 wereldwijd 58 miljoen nieuwe banen 
bijkomen die gerelateerd zijn aan 
artificiële intelligentie, maar slechts 
24,9 % van alle vrouwen die een studie in 
het hoger onderwijs volgen, studeert af in 
een richting die met nieuwe technologieën 
te maken heeft; onderstreept dat het van 
essentieel belang is om ervoor te zorgen 
dat vrouwen evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn in de 
wetenschappelijke en technologische 
sector; herinnert eraan dat een hoger 
aantal vrouwen in een beroep dat met 
nieuwe technologieën te maken heeft, 
Europa een bedrag van tot wel 16 miljard 
EUR zou kunnen opleveren;

Or. fr

Amendement 180
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat uit onderzoek blijkt 
dat de genderloonkloof in hoge mate het 
gevolg is van het feit dat vrouwen en 
mannen in verschillende beroepen met 
verschillende beloningsniveaus werkzaam 
zijn; merkt op dat gendersegregatie op de 
arbeidsmarkt begint met de studiekeuze en 
dat wijzigingen in de onderwijskeuzes 
noodzakelijk zijn om genderverschillen op 
de arbeidsmarkt te bestrijden; dringt er bij 
de lidstaten op aan de studiebegeleiding 
en beroepskeuzevoorlichting te verbeteren 
om ervoor te zorgen dat alle studenten 
zich bewust zijn van de kansen die de 
arbeidsmarkt biedt en de gevolgen van 
verschillende onderwijskeuzes;

Or. en

Amendement 181
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Europese Commissie 
de sociale partners te betrekken bij de 
ontwikkeling van nieuw beleid om de 
genderloonkloof te dichten; vraagt de 
sociale partners in dit verband deel te 
nemen aan discussies en samen te werken 
om de genderloonkloof aan te pakken, 
mede met gebruikmaking van 
maatregelen van positieve actie, alsook 
samen te werken met maatschappelijke 
organisaties om de publieke opinie te 
winnen aangezien het dichten van de 
genderloonkloof prioriteit geniet bij 
mainstreaming en in het algemeen, 
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hetgeen de motivatie, de productiviteit en 
het welzijn van werknemers op de 
werkplek ten goede zal komen;

Or. en

Amendement 182
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș 
Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de lidstaten op de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders en de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn niet langer te 
blokkeren, die essentieel zijn om de 
doelstellingen van de strategie te 
bereiken; verzoekt de Commissie erop toe 
te zien dat de EU-instellingen het goede 
voorbeeld geven en ervoor zorgen dat ten 
minste 50 % van de leidinggevende 
functies wordt bekleed door vrouwen; 
roept de lidstaten verder op ervoor te 
zorgen dat bedrijven openheid van zaken 
geven over het percentage vrouwen in 
leidinggevende functies en de 
beloningsniveaus;

Or. en

Amendement 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. juicht de inzet van de Commissie 
voor gendermainstreaming in het kader 
van het meerjarig financieel kader en met 
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name het Europees Sociaal Fonds Plus 
toe, voor de financiering van onder meer 
acties ter bevordering van de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, het 
evenwicht tussen werk en privéleven en 
vrouwelijk ondernemerschap;

Or. en

Amendement 184
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan om in de opvolger 
van de Europa 2020-strategie een 
genderpijler en een overkoepelende 
doelstelling inzake gendergelijkheid in te 
voeren en genderspecifieke streefcijfers 
en indicatoren op te nemen in de 
landspecifieke uitdagingen die in het 
sociaal scorebord zijn genoemd;

Or. en

Amendement 185
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie vrouwelijk 
ondernemerschap te bevorderen door 
middel van gerichte programma’s; wijst 
erop dat veranderingen op lokaal niveau 
mogelijk zijn en dringt er bij de lidstaten 
op aan te investeren in activiteiten om 
genderkloven te bestrijden en aan te 
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pakken;

Or. en

Amendement 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het bereik van collectieve 
onderhandelingen op sectoraal niveau en 
de betrokkenheid van sociale partners bij 
de beleidsvorming te vergroten, ook in het 
kader van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 187
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de impact van de COVID-19-
crisis op de gelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt voor vrouwen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 188
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt dat in de maatregelen in 
verband met de genderloonkloof, de 
genderpensioenkloof en de zorgkloof 
uitdrukkelijk rekening wordt gehouden 
met de behoeften van ouders en met name 
moeders van kinderen met een handicap; 
vraagt dat wordt overwogen maatregelen 
uit te werken ter bevordering van de 
volledige en daadwerkelijke 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met 
een handicap, voor wie het veel moeilijker 
is werk te vinden met passende 
voorwaarden; pleit voor initiatieven om de 
discriminatie en vooroordelen uit te 
bannen waar vrouwen met een handicap 
mee te maken krijgen en hun flexibiliteit 
en ondersteuning te bieden bij het vinden 
van een baan en het uitvoeren van hun 
werkzaamheden, en voor de bevordering 
van kansen bij beroepscentra om de 
overstap te maken op arbeidsregelingen 
als ondersteunde werkgelegenheid, 
speciale werkcentra en de open 
arbeidsmarkt, en daarnaast de informele 
werkzaamheden van verzorgers van 
personen met een handicap te evalueren, 
aangezien vele van deze verzorgers 
vrouwen met een handicap zijn en 
rekening dient te worden gehouden met 
hun werkzaamheden om de pensioenkloof 
te dichten;

Or. en

Amendement 189
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt de noodzaak van 
gendermainstreaming in het 
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werkgelegenheidsbeleid in verband met 
duurzaamheid en een rechtvaardige 
overgang, waarbij ervoor dient te worden 
gezorgd dat de gendereffecten van 
financieringsmechanismen worden 
beoordeeld die worden gebruikt om de 
klimaatcrisis aan te pakken, zodat dit een 
sterke rol speelt bij de transformatie van 
de rolpatronen van man en vrouw en de 
bevordering van gendergelijkheid; 
verzoekt de Commissie en de Raad 
genderbudgettering toe te passen op 
klimaatgerelateerde fondsen als het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie, en 
erop toe te zien dat de financiële keuzes 
ter ondersteuning van werknemers en 
bedrijven de ongelijkheid niet vergroten 
en een genderperspectief omvatten;

Or. en

Amendement 190
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beveelt aan dat politieke steun voor 
gendergelijkheid een aanvulling vormt op 
de financiële steun en dat 
gendergelijkheid op de verschillende 
beleidsterreinen wordt erkend, op 
voorwaarde dat deze als een horizontale 
prioriteit wordt geïntegreerd, hetgeen tot 
uiting moet komen in de projecten van de 
diverse Europese programma's; roept de 
Commissie op om beroepsorganisaties 
voor journalisten of media te betrekken 
om de bewustmaking van 
gendergelijkheid te bevorderen;

Or. it
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Amendement 191
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. pleit voor specifieke richtsnoeren 
en aanbevelingen voor de lidstaten om het 
genderperspectief op te nemen in hun 
fiscaal beleid, onder meer opdat zij hun 
fiscaal beleid aan een genderevaluatie 
zouden onderwerpen om 
belastinggerelateerde genderdiscriminatie 
weg te werken en ervoor zorgen dat er 
geen nieuwe belastingen, wetten inzake 
overheidsuitgaven, programma's of 
praktijken worden vastgesteld die de 
verschillen tussen mannen en vrouwen op 
de markt of met betrekking tot het 
inkomen na belastingen vergroten of het 
model van de man als kostwinner 
versterken;

Or. en

Amendement 192
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. merkt op dat de 
arbeidsmarktparticipatie onder vrouwen 
lager is dan onder mannen; onderstreept 
het belang van een verlaging van de 
belasting op inkomen om de 
arbeidsmarktparticipatie aan te moedigen; 

Or. en
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Amendement 193
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan dat 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
het openbare en politieke leven afbreuk 
doet aan de goede werking van 
democratische instellingen en processen; 
roept de lidstaten dan ook op om 
maatregelen te stimuleren en te steunen 
die een evenwichtige deelname van 
mannen en vrouwen aan de nationale, 
regionale en lokale besluitvorming 
faciliteren; 

Or. fr

Amendement 194
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. betreurt dat vrouwen minder vaak 
bedrijven oprichten en leiden; dringt er 
bij de lidstaten op aan bedrijfsvriendelijke 
hervormingen in te voeren om gelijkheid 
en vrouwelijk ondernemerschap te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 195
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de sociale aspecten van de 
landspecifieke aanbevelingen uit te 
voeren, met eerbiediging van zowel het 
subsidiariteitsbeginsel als de nationale 
bevoegdheden;

Or. en

Amendement 196
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst erop dat het van groot belang 
is dat het verzamelen van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens wordt verbeterd, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en 
de onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid;

Or. en

Amendement 197
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. juicht het engagement van 
de Commissie om de deelname van 
vrouwen als kiezers en kandidaten aan de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement van 2024 te bevorderen; 
benadrukt in dit verband de noodzaak van 
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herziening van de Europese 
Verkiezingsakte om ervoor te zorgen dat 
leden van het Europees Parlement die 
gebruikmaken van hun recht op 
moederschapsverlof, vaderschapsverlof of 
ouderschapsverlof tijdelijk kunnen 
worden vervangen; verzoekt de Europese 
Commissie de Verkiezingsakte navenant 
te herzien en vraagt de Raad deze 
herziening goed te keuren;

Or. en

Amendement 198
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie een 
EU-kader voor nationale strategieën voor 
dakloosheid voor te stellen en vraagt de 
lidstaten hun nationale strategieën voor 
dakloosheid vast te stellen met zowel 
preventieve als reactieve maatregelen, met 
gebruikmaking van een 
gendergerelateerde aanpak om dakloze 
vrouwen te ondersteunen, die vaak 
complexe traumaklachten hebben en het 
risico lopen opnieuw getraumatiseerd te 
raken, als gevolg van bijvoorbeeld 
huishoudelijk geweld en misbruik, het 
gescheiden leven van hun kinderen, 
stigmatisering, gebrek aan een veilige 
ruimte, enz.;

Or. en

Amendement 199
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie 
duidelijke richtsnoeren vast te stellen voor 
de uitvoering van het intersectioneel 
kader, waarbij voorrang dient te worden 
gegeven aan de participatie van de 
groepen die worden getroffen door de 
elkaar overlappende vormen van 
discriminatie om de uiteenlopende 
gevolgen van beleid en acties te 
beoordelen teneinde op elk gebied met een 
gepast antwoord te komen dat is 
gebaseerd op de beginselen van non-
discriminatie;

Or. en

Amendement 200
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement 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 2020, 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 
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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+-mensen; 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 Roma nader te onderzoeken en 
maatregelen te treffen om sterke negatieve 
reacties te voorkomen;

Or. en

Amendement 201
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. 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+-
mensen nog steeds worden 
gediscrimineerd, geïntimideerd en 
uitgesloten van de arbeidsmarkt; 
herinnert aan de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 februari 2019 
over de toekomst van de LGBTI-lijst van 
acties en de resolutie van het Europees 
Parlement van 18 december 2019 over 
openbare discriminatie en haatzaaiende 
uitlatingen ten aanzien van LGBTI-
mensen; verzoekt de Commissie het 
strategisch kader over de gelijkheid van 
LGBTIQ+-mensen zo snel mogelijk goed 
te keuren in aansluiting op haar LGBTI-
lijst van de acties 2016-2019, en daarin 
specifieke maatregelen op te nemen ter 
bestrijding van discriminatie op het werk 
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op grond van seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken;

Or. en

Amendement 202
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. herinnert aan de resolutie 
van het Europees Parlement van 
29 november 2018 over de situatie van 
vrouwen met een handicap; verzoekt de 
Commissie met klem een geconsolideerd 
voorstel te presenteren in kader van de 
strategie na 2020 waarin de ontwikkeling 
van positieve maatregelen voor vrouwen 
met een handicap is opgenomen om 
werkgelegenheid, scholing, 
arbeidsbemiddeling, gelijke 
loopbaanontwikkeling, gelijke beloning, 
aanpassing op de werkplek en aanvullend 
onderwijs te bevorderen, met aandacht 
voor hun digitale inclusie en het belang 
van een goed evenwicht tussen werk en 
privéleven; benadrukt tevens de noodzaak 
van een garantie voor de rechten van 
gehandicapten met specifieke maatregelen 
die aansluiten bij de behoeften van 
vrouwen met een handicap;

Or. en

Amendement 203
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 octies. erkent de voorname rol van 
ngo’s en vrouwenrechtenorganisaties in 
de strijd tegen genderongelijkheid, 
discriminatie en geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de Commissie de bescherming, 
deelname en actieve betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties te 
waarborgen en te versterken door zich 
sterk te maken voor 
financieringsinstrumenten om 
mensenrechtenverdedigers en 
maatschappelijke organisaties van 
middelen te voorzien die zich inspannen 
om sterke negatieve reacties tegen en 
ondermijning van gendergelijkheid tegen 
te gaan en op te komen voor de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, in zowel de EU als elders ter 
wereld;

Or. en

Amendement 204
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 nonies. roept de lidstaten op een 
formele Raadsformatie over 
gendergelijkheid in het leven te roepen 
zodat de ministers en staatssecretarissen 
die bevoegd zijn voor gendergelijkheid 
kunnen beschikken over een eigen 
discussieforum en om 
gendermainstreaming op alle 
beleidsterreinen van de EU, waaronder 
werkgelegenheid en sociaal beleid, te 
vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 205
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 decies. is ingenomen met de 
ambitie van de Commissie om een 
genderevenwicht te verwezenlijken en 
hoopt op een duidelijk engagement voor 
een daadwerkelijke uitvoering van 
gendereffectbeoordelingen voor alle 
beleidsterreinen en programma’s van de 
Europese Commissie en andere EU-
agentschappen en -instellingen, en 
regelmatig verslag uit te brengen over de 
stand van zaken op het gebied van 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 206
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat gendergelijkheid 
moet worden opgenomen in de politieke 
standpunten van de Europese Unie, in 
dialogen met partnerlanden, in het 
nabuurschapsbeleid en in de 
uitbreidingsonderhandelingen; verzoekt 
de Commissie om in handelsbetrekkingen 
gendergelijkheid te bevorderen, en om de 
toezegging om IAO-verdragen, met 
inbegrip van bepalingen inzake gelijke 
beloning en non-discriminatie op het 
werk, te respecteren, in 
handelsovereenkomsten met derde landen 
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op te nemen;

Or. it

Amendement 207
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 undecies. verzoekt de Europese 
Commissie de rol van de EU als 
katalysator voor gendergelijkheid overal 
ter wereld verder te versterken;

Or. en

Amendement 208
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 duodecies. is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie aan te 
wenden om de lidstaten aan te moedigen 
actie te ondernemen om de integratie van 
vrouwen te ondersteunen, maar betreurt 
dat er geen andere concrete maatregelen 
worden overwogen om de beperkte 
toegang tot werkgelegenheid in de EU 
voor vrouwen in derde landen en de 
specifieke kwetsbaarheid van vrouwelijke 
vluchtelingen en asielzoekers alsmede 
vrouwen en meisjes zonder papieren aan 
te pakken; verzoekt de Commissie zich te 
buigen over de situatie van alle 
vrouwelijke migranten en in het volgende 
meerjarig financieel kader voorrang te 
geven aan de integratiedoelstelling van 
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het fonds door middel van 
genderbudgettering, de toewijzing van 
meer middelen voor bij- en nascholing, 
omscholing om de overstap naar een 
goede baan met goede 
arbeidsomstandigheden te 
vergemakkelijken, en vergroting van hun 
arbeidsmarktparticipatie en toepassing 
van concretere maatregelen om de 
belemmeringen uit de weg ruimen 
waarmee vrouwelijke migranten te 
kampen hebben;

Or. en

Amendement 209
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 terdecies. verzoekt de Commissie om 
zich nog meer in te zetten voor het 
verhogen van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen in Europa en voor het faciliteren 
van hun toegang tot de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld door zich sterker te maken 
voor de promotie van het 
ondernemerschap van vrouwen;

Or. fr

Amendement 210
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quaterdecies. onderstreept de 
actieve en cruciale rol die vrouwen in de 
economie in plattelandsgebieden spelen; 
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herinnert aan het standpunt van het 
Europees Parlement van 4 april 2017, met 
name over het ontbreken van een 
registratiesysteem voor vrouwen die in de 
landbouwsector werkzaam zijn waardoor 
hierover geen precieze statistieken 
beschikbaar zijn; onderstreept dat 
erkenning van het werk van vrouwen in 
de landbouwsector van essentieel belang 
is, want zo wordt dit zichtbaar en kan dit 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en aan de 
gendergelijkheid; benadrukt dat de 
lidstaten goede praktijken met elkaar 
moeten uitwisselen, met name betreffende 
de beroepsstatus van meewerkende 
echtgenotes in de landbouwsector, zodat 
zij het recht krijgen om gebruik te maken 
van socialezekerheids- en 
pensioenvoorzieningen, 
opleidingsmogelijkheden en 
zwangerschapsverlof;

Or. fr

Amendement 211
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quindecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quindecies. merkt op dat er nog steeds 
aanzienlijke genderverschillen zijn wat 
betreft de werkgelegenheid in de 
agrarische sector aangezien de 
werkloosheid en informele tewerkstelling 
onder vrouwen hoger zijn, 
plattelandsvrouwen zwaarder worden 
getroffen door de zorgkloof en zij minder 
gemakkelijk toegang hebben tot 
eigenaarschap van en controle over land 
en andere productiefactoren; is 
ingenomen met de oproep van de 
Commissie om te investeren in de 
ontwikkeling van basisvoorzieningen op 
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het platteland en pleit ervoor 
genderbudgettering toe te passen in het 
GLB en de financieringsmogelijkheden in 
het kader van de tweede pijler van het 
GLB in kaart te brengen om de toegang 
van vrouwen tot land vergroten en hun 
arbeidsomstandigheden in 
plattelandsgebieden aan te pakken, met 
name die van seizoenswerkers;

Or. en

Amendement 212
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexdecies. herhaalt zijn oproep om het 
verzamelen van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens1 bis op het gebied van 
bijvoorbeeld informele werkgelegenheid, 
ondernemerschap, toegang tot 
financiering en gezondheidszorgdiensten, 
onbetaald werk, armoede en de impact 
van socialebeschermingsstelsels te 
verbeteren; dringt er tevens bij de EU op 
aan nieuwe indicatoren uit te werken en 
op te nemen, bijvoorbeeld voor armoede 
onder werkenden, tijdarmoede, 
verschillen in tijdsindeling, de waarde van 
zorgwerk (betaald/onbetaald), alsook 
verschillen in de mate waarin vrouwen en 
mannen gebruikmaken van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven;
__________________
1 bis Resolutie van het Europees 
Parlement van 30 januari 2020 over de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Or. en
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Amendement 213
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septdecies. herinnert eraan dat volgens 
gegevens die Eurostat in 2019 heeft 
gepubliceerd, slechts 28 % van de leden 
van de raden van bestuur van 
beursgenoteerde bedrijven in de EU en 
slechts 18 % van het hoger management 
vrouw is; onderstreept dat bepaalde 
lidstaten weliswaar in hun wet- en 
regelgeving voorzien in maatregelen om 
het glazen plafond te doorbreken, maar 
dat uit gegevens over de tenuitvoerlegging 
daarvan blijkt dat deze niet afdoende zijn; 
roept de lidstaten op om toezichts- en 
evaluatiemechanismen in te stellen zodat 
de concrete maatregelen zo nodig kunnen 
worden bijgesteld teneinde 
gendergelijkheidsbeleid effectiever te 
maken;

Or. fr

Amendement 214
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 novodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 novodecies. betreurt het grote 
onevenwicht tussen mannen en vrouwen 
in de economische besluitvorming op het 
hoogste niveau; is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie waarin zij 
aandringt op goedkeuring van het voorstel 
van 2012 voor een richtlijn inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding 
bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen (de 
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zogeheten richtlijn vrouwelijke 
bestuurders) die door de Raad wordt 
geblokkeerd; verzoekt de Commissie en de 
Raad te overwegen het daar niet bij te 
laten, maar aanvullende maatregelen op 
te nemen zoals toepassing van het quotum 
van 40 % voor zowel uitvoerende als niet-
uitvoerende bestuurders en middelgrote 
bedrijven binnen het toepassingsgebied 
van de richtlijn op te nemen;

Or. en

Amendement 215
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. merkt op dat de COVID-19-
pandemie enorme en ontwrichtende 
gevolgen voor de gezondheids- en 
economische stelsels van de lidstaten 
heeft, waardoor veel banen verloren zijn 
gegaan en problemen zijn ontstaan 
binnen bedrijven die de medewerking van 
alle organen van de Europese Unie 
vereisen; verzoekt de Commissie dan ook 
de arbeidspositie en de 
werkgelegenheidssituatie van vrouwen te 
volgen om te voorkomen dat vrouwen tot 
de meest kwetsbare personen van de door 
COVID-19 veroorzaakte crisis behoren en 
om acties uit te werken die erop gericht 
zijn hen toegang tot en/of continuïteit van 
hun beroepsactiviteit te garanderen.

Or. it

Amendement 216
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 unvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 unvicies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten dringend een genderbewust 
antwoord te formuleren op de sociale en 
economische crisis als gevolg van 
COVID-19, onder meer door vaststelling 
van specifieke herstelmaatregelen voor 
vrouwen, teneinde de onevenredig grote 
en langdurige impact op de rechten, 
inkomens en sociale bescherming van 
vrouwen te verzachten en verdere 
ongelijkheid en discriminatie in de 
werkomgeving te voorkomen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten deze strategie 
inzake gendergelijkheid te gebruiken als 
aanjager voor de periode na COVID;

Or. en

Amendement 217
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 duovicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 duovicies. is ingenomen met het 
instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten erop toe te zien dat SURE 
verliezen op het gebied van inkomen, 
sociale bescherming en pensioenrechten 
van vrouwen ondervangt die het gevolg 
zijn van de zorglast en verschillen in 
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden; 
pleit voor een vermindering van de 
wekelijkse arbeidstijd met behoud van 
salaris voor vrouwen die mantelzorger 
zijn of als werkende ouder thuis de 
verantwoordelijkheid hebben voor een of 
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meer kinderen;

Or. en

Amendement 218
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 tervicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 tervicies. roept de lidstaten op de 
duur van de werkloosheidsuitkering te 
verlengen totdat de economie volledig is 
hersteld;

Or. en

Amendement 219
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quatervicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quatervicies.is ingenomen met het 
besluit van de Raad om de “algemene 
ontsnappingsclausule” te activeren en 
vraagt de lidstaten te investeren in 
openbare diensten, waaronder gratis 
gezondheidszorg en kinderopvang, 
teneinde nieuwe kwaliteitsbanen te 
scheppen en de sociaaleconomische 
impact van de crisis te milderen; is van 
oordeel dat bezuinigingsmaatregelen 
nadelige langetermijngevolgen hebben, 
met name voor vrouwen, en in de periode 
na de COVID-19-crisis niet mogen 
worden opgelegd;

Or. en
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Amendement 220
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinvicies. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie in de respons op de COVID-
19-crisis de sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen aan te moedigen en 
ook te verzekeren dat de sociale partners 
volledig betrokken worden bij het ontwerp 
en de tenuitvoerlegging van de te nemen 
maatregelen; is van oordeel dat de sociale 
dialoog, met inbegrip van collectieve 
onderhandelingen, zullen bijdragen aan 
een gendergelijk en democratisch herstel 
waarbij niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten; pleit voor het uitbouwen van 
de civiele dialoog met maatschappelijke 
organisaties, overeenkomstig de 
participatiedemocratie en het 
burgerinitiatief (artikel 11, VEU);

Or. en

Amendement 221
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexvicies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten COVID-19 te erkennen als 
beroepsziekte; verzoekt de Commissie 
haar aanbeveling (2003/670/EG) 
betreffende de Europese lijst van 
beroepsziekten zodanig aan te passen dat 
COVID-19 uitdrukkelijk wordt 
opgenomen als van toepassing op alle 
werknemers die thans onevenredig 
blootstaan aan de infectie;
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Or. en


