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AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de grote en nog 

altijd toenemende ongelijkheid niet alleen 

de uitbanning van armoede, maar ook alle 

inspanningen ter bevordering van sociale 

inclusie en samenhang in de weg staat; 

 

Amendement  2 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 

verhoogd moet worden door 

tenuitvoerlegging van de bestaande 

wetgeving op het gebied van gelijkheid 

van mannen en vrouwen en door 

modernisering van het huidige 

beleidskader met het oog op het 

verbeteren van het evenwicht tussen privé- 

en beroepsleven; 

 

Amendement  3 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het 

bezuinigingsbeleid dat door de Commissie 

gevraagd wordt en door de lidstaten 

gevoerd wordt, naast de economische 

crisis van de laatste jaren, de ongelijkheid 

heeft doen toenemen en vooral vrouwen 

heeft getroffen, waardoor armoede onder 

vrouwen is verergerd en vrouwen steeds 

verder vervreemd raken van de 

arbeidsmarkt; 

 

Amendement  4 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat er een positief 

verband is tussen meer gelijkheid van 

mannen en vrouwen en een sterkere 

economische groei, inclusiviteit, 

werkgelegenheid en succesvolle 

ondernemingen; 

 

Amendement  5 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat gendergelijkheid 

een instrument is in de strijd tegen 

armoede onder vrouwen, omdat de 

arbeidsproductiviteit en de economische 

groei er wel bij varen en de 

arbeidsparticipatie van vrouwen erdoor 

toeneemt, wat weer talrijke 

sociaaleconomische baten heeft; 
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Amendement  6 

Ontwerpresolutie 

Overweging C quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C quater. overwegende dat gelijkheid 

van mannen en vrouwen een belangrijke 

economische troef vormt voor het 

bevorderen van eerlijke en inclusieve 

economische groei, en overwegende dat 

het verminderen van ongelijkheid op de 

werkvloer niet alleen bijdraagt aan het 

verwezenlijken van gelijke behandeling, 

maar ook aan het waarborgen van 

doeltreffendheid en 

concurrentievermogen op de 

arbeidsmarkt; 

 

Amendement  7 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat er Europese 

strategieën voor de uitbanning van 

armoede nodig zijn om duurzame 

ontwikkeling voor iedereen te bereiken; 

 

Amendement  8 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat vrouwen 

onevenredig zwaar getroffen worden door 

de crisis, en overwegende dat groene 

banen beter bestand zijn gebleken tegen 

crises dan andere banen; 
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Amendement  9 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. betreurt het bezuinigingsbeleid 

dat, samen met de economische crisis, 

bijdraagt tot een stijging van het 

armoedepercentage, vooral bij vrouwen; 

 

Amendement  10 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. verzoekt de Commissie na te gaan 

in welke mate de toenemende ongelijkheid 

van invloed is op de bovengenoemde 

punten en een strategie te ontwikkelen om 

deze bedreigingen tegen te gaan; 

 

Amendement  11 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. pleit voor de invoering van een 

Europese strategie ter bestrijding van 

ongelijkheid, waarin nationale 

streefcijfers zijn vastgelegd; 

 



 

AD\1129368NL.docx 7/14 PE607.813v01-00 

 NL 

Amendement  12 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. merkt op dat de Commissie op zijn 

verzoek is ingegaan om het evenwicht 

tussen privé- en beroepsleven voor 

mannen en vrouwen die in de EU wonen 

en werken, te verbeteren, door middel van 

niet-wetgevingsvoorstellen en een 

wetsvoorstel waarin verschillende soorten 

verlofregelingen zijn opgenomen met het 

doel het hoofd te bieden aan de 

uitdagingen van de 21e eeuw; benadrukt 

dat de voorstellen van de Commissie een 

goede basis zijn voor het verbeteren van 

het evenwicht tussen privé- en 

beroepsleven en de beschikbaarheid van 

flexibele werkregelingen voor zowel 

mannen als vrouwen, teneinde 

ongelijkheid in (on)betaald werk te 

verkleinen; 

 

Amendement  13 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. wijst erop dat vrouwen weliswaar 

de meerderheid van het aantal personen 

met een academische graad in de EU 

vormen (60 %), maar dat hun 

arbeidsmarktparticipatie en 

loopbaanontwikkeling daarbij 

achterblijven; benadrukt dat inclusieve en 

duurzame economische groei slechts 

bereikt kan worden als de kloof tussen de 

onderwijsprestaties van vrouwen en hun 

positie op de arbeidsmarkt wordt gedicht, 

met name door een einde te maken aan 

horizontale en verticale segregatie op de 



 

PE607.813v01-00 8/14 AD\1129368NL.docx 

NL 

arbeidsmarkt; 

 

Amendement  14 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. verzoekt de Commissie met 

statistieken over de groeiende 

werkloosheid in de EU te komen waarin 

ongelijkheid is uitgesplitst naar leeftijd en 

geslacht en waarin tevens de verschillen 

tussen bewoners van stedelijke en 

bewoners plattelandsgebieden tot 

uitdrukking komen; 

 

Amendement  15 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. benadrukt dat het alleen mogelijk 

is de genderpensioenkloof te voorkomen 

en te dichten en de armoede onder oudere 

vrouwen terug te dringen wanneer er 

voorwaarden worden gecreëerd waarin 

vrouwen gelijke pensioenbijdragen 

kunnen afdragen door hen verder te 

integreren op de arbeidsmarkt en gelijke 

kansen te waarborgen wat betreft 

beloning, loopbaanontwikkeling en 

mogelijkheden om voltijds te werken; 

 

Amendement  16 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 10 quater. benadrukt dat vrouwelijk 

ondernemerschap, dat een cruciale rol 

speelt bij het bestrijden van ongelijkheid 

en het stimuleren van de financiële 

onafhankelijkheid van vrouwen, een 

belangrijke pijler van de EU-economie 

vormt en moet worden bevorderd en 

ondersteund, met name door middel van 

onderwijs en beroepsopleiding, 

bevordering van bedrijfseigendom onder 

vrouwen, ondernemersnetwerken, 

toegang tot investeringen en krediet, en 

bevordering van de vertegenwoordiging 

van vrouwen in bestuurslichamen; 

 

Amendement  17 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 quinquies. benadrukt dat het 

belangrijk is om vrouwelijk digitaal 

ondernemerschap verder te stimuleren en 

te ondersteunen, aangezien slechts 19 % 

van de ondernemers in de digitale sector 

vrouw is; wijst erop dat de digitalisering 

op de arbeidsmarkt vrouwen nieuwe 

mogelijkheden biedt op het gebied van 

ondernemerschap, onder meer in de vorm 

van kleinschalige digitale 

ondernemingen, waarvoor in veel 

gevallen geen omvangrijk startkapitaal 

nodig is, en ondernemingen in het kader 

van de sociale economie die de sociale 

inclusie bevorderen; beveelt in dit verband 

aan dat de lidstaten de e-vaardigheden, e-

geletterdheid en integratie van vrouwen 

en meisjes in de ICT-sector en daarbuiten 

bevorderen, aangezien voor steeds meer 

banen digitale vaardigheden vereist zijn 

en het loonverschil tussen mannen en 

vrouwen door middel van digitale 
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integratie kan worden verkleind, 

aangezien functies waarbij e-

vaardigheden komen kijken doorgaans 

beter worden betaald; 

 

Amendement  18 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 sexies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 sexies. spoort de lidstaten aan 

vanaf de eerste schooljaren op leeftijd 

afgestemd ICT-onderwijs in te voeren, 

met name om meisjes te motiveren op 

digitaal gebied interesses en talenten te 

ontwikkelen en te voorkomen dat meisjes 

belemmerd worden door beperkende en 

negatieve stereotypen; 

 

Amendement  19 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. roept de Commissie op bijzondere 

aandacht te schenken aan jongeren onder 

de dertig, die vaak over het hoofd worden 

gezien, met name wanneer zij wonen in 

gebieden met een hoog 

werkloosheidspercentage; merkt op dat 

deze veronachtzaming met name wordt 

ervaren door de jonge vrouwen in deze 

gebieden; 

 

Amendement  20 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 11 ter. roept de Commissie en de lidstaten 

op het belang van de bevordering van 

groene banen en de stimulering van de 

werkgelegenheid in plattelandsgebieden 

en gebieden die gekenmerkt worden door 

achteruitgang te benadrukken en deze 

banen aantrekkelijker te maken voor 

vrouwen; 

 

Amendement  21 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. wijst erop dat armoede in Europa 

overwegend onder vrouwen bestaat en dat 

met name alleenstaande moeders en jonge 

en oude vrouwen erdoor worden 

getroffen; wijst erop dat het armoedepeil 

tegen 2020 met 20 miljoen mensen kan 

worden verlaagd aan de hand van op 

gendermainstreaming gebaseerde 

beleidsmaatregelen voor 

armoedebestrijding die primair gericht 

zijn op het vergroten en ondersteunen van 

de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen; 

 

Amendement  22 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. spoort de lidstaten aan een 

behoorlijk pensioen te waarborgen, met 

inbegrip van een nationaal 

minimumpensioen, om ervoor te zorgen 

dat niemand – en met name niet vrouwen, 

die het reeds met een laag pensioen 
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moeten doen als gevolg van de loonkloof 

waarmee zij tijdens hun loopbaan 

geconfronteerd worden – er verder op 

achteruitgaat in termen van financiën 

wanneer de pensioenleeftijd wordt 

bereikt; 

 

Amendement  23 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. herinnert eraan dat nieuwe 

technologie moet worden beschouwd als 

een belangrijk middel om nieuwe banen te 

creëren en de armoede onder vrouwen te 

verminderen; 

 

Amendement  24 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. merkt op dat armoede nog steeds 

gemeten wordt aan de hand van het totale 

inkomen van het huishouden, waarbij er 

vanuit wordt gegaan dat alle leden van het 

huishouden evenveel verdienen en dat de 

financiële middelen eerlijk verdeeld zijn; 

vraagt om geïndividualiseerde rechten en 

berekeningen die gebaseerd zijn op 

individuele inkomens, zodat de ware 

omvang van armoede onder vrouwen kan 

worden bepaald; 

 

Amendement  25 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. herinnert aan de belangrijke rol van 

openbare diensten bij de verwezenlijking 

van gendergelijkheid; merkt op dat uitgaven 

op dit gebied moeten worden beschouwd als 

investeringen die economisch rendement 

zullen opleveren en dat zij speciale 

aandacht moeten krijgen in het kader van 

de EU-regels voor economisch bestuur en 

begrotingstoezicht; 

 

Amendement  26 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 ter. herhaalt zijn verzoek aan de Raad 

om een snelle vaststelling te waarborgen 

van de richtlijn inzake de verbetering van 

de man-vrouwverhouding bij niet-

uitvoerende bestuurders van 

beursgenoteerde ondernemingen als een 

belangrijke eerste stap op weg naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging in zowel 

de openbare als de particuliere sector; 
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