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AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in: 

Amendement  1 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe overweging 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 overwegende dat het beginsel van 

gendergelijkheid een fundamentele 

waarde van de EU is; overwegende dat in 

de artikelen 8 en 10 VWEU de 

verplichting is vastgelegd om 

gendermainstreaming toe te passen, en 

dat hierin wordt gesteld dat de EU zich 

moet inspannen om in al haar 

beleidsmaatregelen en activiteiten 

ongelijkheden uit te bannen, 

gendergelijkheid te bevorderen, 

discriminatie te bestrijden; 

 

Amendement  2 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe overweging 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 overwegende dat in de EU nog altijd 

aanzienlijke kloven tussen mannen en 

vrouwen bestaan, waaronder de 

arbeidsparticipatiekloof (18,2 %), de 

loonkloof (16,2 %) en de pensioenkloof 

(36,5 %), en dat zich ook bij 

besluitvormingsprocessen verschillen 

tussen mannen en vrouwen voordoen; 

overwegende dat er dringend 

inspanningen nodig zijn om deze kloven 

te dichten, aangezien deze kloven de 

belangrijkste belemmeringen zijn voor de 

verwezenlijking van gendergelijkheid en 

een onaanvaardbare vorm van 

genderdiscriminatie zijn; 
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Amendement  3 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe overweging 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 overwegende dat het van cruciaal belang 

is dat de pensioenkloof tussen mannen en 

vrouwen, die binnen de EU gemiddeld 

bijna 40 % bedraagt en ook het resultaat 

is van de accumulatie van ongelijkheden 

in de loop van het leven van vrouwen en 

hun perioden van afwezigheid van de 

arbeidsmarkt, wordt aangepakt; 

overwegende dat het van essentieel belang 

is om zorgdiensten te verlenen, teneinde 

doeltreffend op deze afwezigheid te 

kunnen inspelen; 

 

Amendement  4 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe overweging 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 overwegende dat ondergefinancierde 

overheidsdiensten en bezuinigingen op 

sociale diensten, zoals gezondheidszorg, 

onderwijs, huisvesting, kinderopvang en 

langdurige zorg, met name gevolgen 

hebben voor vrouwen, aangezien zij vaak 

de leemten opvullen in de zorg, het 

onderwijs en andere vormen van 

gezinsondersteuning, veelal zonder 

daarvoor te worden betaald, waardoor de 

onevenredige verantwoordelijkheid van 

vrouwen op het gebied van zorg in stand 

wordt gehouden; 

 

Amendement  5 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe overweging 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 overwegende dat de kwaliteit van de 

zorgverlening enorm verschilt binnen en 

tussen de lidstaten, tussen particuliere en 

overheidsinstanties, tussen stedelijke en 

plattelandsgebieden, alsook tussen 

leeftijdsgroepen; 

 

 

Amendement  6 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe overweging 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 overwegende dat vrouwen 

ondervertegenwoordigd zijn in de ICT-

sector en daarin in het algemeen banen 

van slechte kwaliteit hebben; 

overwegende dat er sprake is van een 

genderkloof bij de toegang tot en het 

gebruik van digitale technologieën; 

overwegende dat de opname van meer 

vrouwen in de digitale economie een 

beduidende invloed kan hebben op de 

economische groei; 

 

Amendement  7 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe overweging 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 overwegende dat het Europees Semester 

moet bijdragen aan de verwezenlijking 

van de Europese pijler van sociale rechten 

en de naleving moet monitoren van alle 

twintig kernbeginselen, met bijzondere 

aandacht voor de gelijke behandeling van 

en gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen, het recht op een gelijke beloning 

voor arbeid van gelijke waarde, en het 

recht op kwalitatief hoogstaande, 
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betaalbare zorgdiensten; overwegende dat 

met betrekking tot het economisch bestuur 

van de EU de aandacht moet verschuiven 

van de beperkte doelstelling inzake groei 

van het bbp naar welzijn en convergentie 

met hoge minimumnormen voor 

gendergelijkheid; 

 

Amendement  8 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 noemt het wederom betreurenswaardig 

dat de Europa 2020-strategie geen 

gendermainstreaming omvat en verzoekt 

de Commissie en de Raad aan de strategie 

een gendergelijkheidspijler en een 

overkoepelende 

gendergelijkheidsdoelstelling toe te 

voegen; 

 

Amendement  9 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 geeft nogmaals aan bezorgd te zijn over 

het ontbreken van een genderperspectief 

en van genderindicatoren in het kader 

van het Europees Semester, en verzoekt de 

Commissie en de lidstaten het 

genderperspectief meer te integreren in de 

vaststelling van landspecifieke 

aanbevelingen, convergentieprogramma's 

en nationale hervormingsprogramma's, 

door kwalitatieve doelstellingen en 

maatregelen ter bestrijding van 

hardnekkige genderkloven vast te stellen, 

en om het beginsel van 

genderbudgettering systematisch toe te 

passen; 
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Amendement  10 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 verzoekt de Commissie nogmaals het 

toezicht op de belangrijkste doelstellingen 

inzake werkgelegenheid en 

armoedebestrijding en de gevolgen van 

hervormingen op de langere termijn te 

vergemakkelijken, door de lidstaten te 

vragen naar gender uitgesplitste gegevens 

te gebruiken, en vraagt haar bovendien 

aanvullende genderspecifieke indicatoren 

vast te stellen; dringt erop aan dat het 

scorebord voor macro-economische 

onevenwichtigheden wordt verrijkt met 

sociale indicatoren, waaronder 

indicatoren voor genderongelijkheid, die 

op gelijke voet moeten staan met 

economische indicatoren; 

 

Amendement  11 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 verzoekt de Commissie en de lidstaten in 

hun monitoringproces waar mogelijk 

gebruik te maken van naar gender 

uitgesplitste gegevens, in het bijzonder 

met betrekking tot de participatie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt; 

 

Amendement  12 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 geeft nogmaals aan bezorgd te zijn over 

het gebrek aan kwalitatief hoogstaande, 

betaalbare en toegankelijke kinderopvang 

en langdurige zorg voor ouderen en 

mensen met een handicap en/of een 

chronische ziekte, wat een van de 

oorzaken is van de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen op 

de arbeidsmarkt; benadrukt dat volledige 

prioriteit moet worden gegeven aan het 

aanpakken van werkloosheid, armoede en 

sociale uitsluiting, die vooral grote 

gevolgen hebben voor vrouwen, en met 

name voor vrouwen uit kansarme milieus, 

en dat daarbij bijzondere aandacht moet 

worden geschonken aan duurzame 

werkgelegenheid en/of hoogwaardige 

banen waaraan rechten kunnen worden 

ontleend, en overheidsdiensten van goede 

kwaliteit die zorgen voor sociale 

integratie, vooral op het gebied van 

onderwijs, gezondheidszorg, 

kinderopvang, zorg voor 

hulpbehoevenden, openbaar vervoer en 

sociale voorzieningen; verzoekt de 

lidstaten de overheidsinvesteringen in 

zorgdiensten te bevorderen en de 

kwaliteit, betaalbaarheid en 

toegankelijkheid van deze diensten te 

monitoren; 

 

Amendement  13 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 benadrukt dat werkloosheid, armoede en 

sociale uitsluiting een bron van zorg zijn, 

met name onder vrouwen; wijst er 

derhalve op dat het belangrijk is ervoor te 

zorgen dat het Europees Semester gericht 

blijft op de verwezenlijking van slimme, 

duurzame en inclusieve groei met meer 
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coördinatie tussen nationaal en EU-

beleid, teneinde meer hoogwaardige 

werkgelegenheid binnen de EU te 

scheppen en zo de arbeidsparticipatiekloof 

en de pensioenkloof tussen mannen en 

vrouwen aan te pakken; 

 

Amendement  14 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 toont zich bezorgd over de verticale en 

horizontale segregatie op de Europese 

arbeidsmarkt, de pensioen- en loonkloof 

tussen mannen en vrouwen, en het feit dat 

slechts weinig vrouwen bij 

besluitvormingsprocessen worden 

betrokken; beklemtoont dat de 

arbeidsparticipatie van vrouwen nog altijd 

lager ligt dan die van mannen; 

onderstreept dat het verschil in 

arbeidsparticipatie vooral groot is bij 

moeders en vrouwen met zorgtaken; 

 

Amendement  15 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 verzoekt de Commissie en de lidstaten de 

arbeidsparticipatie van vrouwen op basis 

van het aantal gewerkte uren per week, de 

soorten contracten en de financiële 

onafhankelijkheid van vrouwen te 

monitoren, en op deze manier de armoede 

onder vrouwen te bestrijden; pleit voor de 

verhoging van het minimumloon tot een 

bedrag waarvan minste kan worden 

geleefd, alsook voor bindende 

maatregelen ter verwezenlijking van 

loontransparantie, en voor de uitvoering 

van loonaudits op het niveau van 

ondernemingen, opdat in alle sectoren en 
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beroepen gelijke beloning voor 

gelijkwaardig werk tot stand kan worden 

gebracht; verzoekt de lidstaten voorts de 

richtlijn vrouwelijke bestuurders te 

deblokkeren; vraagt de Raad met klem 

snel overeenstemming te bereiken over het 

voorstel voor een richtlijn betreffende een 

beter evenwicht tussen werk en 

privéleven, alsook betreffende gelijke 

toegang tot betaalbare kinderopvang en 

zorgvoorzieningen in alle fasen van het 

leven voor werkende ouders en 

verzorgers, zodat zij hun werk en 

privéleven beter op elkaar kunnen 

afstemmen; 

 

Amendement  16 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 wijst erop dat moet worden toegezien op 

het aantal NEET's als percentage van de 

totale bevolking tussen de 15 en 24 jaar, 

en andere bijkomende indicatoren, en 

benadrukt dat bijzondere aandacht moet 

worden besteed aan jonge vrouwen en 

meisjes, aangezien er een aanzienlijk 

genderverschil bestaat wat betreft het 

aandeel NEET's in deze leeftijdsgroep; 

 

Amendement  17 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 verzoekt de lidstaten hun inspanningen 

ter verbetering van de digitale 

vaardigheden die burgers op de 

arbeidsmarkt nodig hebben, te 

intensiveren en zich daarbij in het 

bijzonder in te zetten om de genderkloof 

op dit gebied tot een minimum te 
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beperken; beklemtoont dat het onderwijs 

en de werkgelegenheid voor vrouwen in 

de ICT-sector dringend moeten worden 

verbeterd en dat vrouwen makkelijker 

toegang moeten krijgen tot hoge posities; 

 

Amendement  18 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 pleit voor beleid ter ondersteuning van het 

ondernemerschap van vrouwen, in het 

kader waarvan de toegang van vrouwen 

tot financiering en zakelijke kansen wordt 

verbeterd, op maat gemaakte opleidingen 

worden aangeboden en maatregelen 

worden vastgesteld waarmee werk en 

privéleven beter op elkaar kunnen worden 

afgestemd; 

 

Amendement  19 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 vraagt dat de Commissie een 

gendereffectbeoordeling uitvoert van de 

tot dusver uitgevoerde structurele 

hervormingen en stelt voor het Europees 

Instituut voor gendergelijkheid nauwer bij 

alle fasen van het Europees Semester te 

betrekken; 

 

Amendement  20 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe paragraaf 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 verzoekt de bevoegde commissaris(sen) 
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nogmaals elk jaar de genderaspecten van 

de jaarlijkse groeianalyse te bespreken 

met de Commissie rechten van de vrouw 

en gendergelijkheid; 

 

 

 

 


