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AMENDEMENTEN

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in:

Amendement 1

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het beginsel van 
gendergelijkheid een kernwaarde van de 
EU is en dat het verankerd is in de 
artikelen 2 en 3, paragraaf 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, en overwegende dat 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 duidelijk wordt bepaald dat de EU 
zich inzet voor gendermainstreaming als 
instrument om in al haar 
beleidsmaatregelen en activiteiten 
ongelijkheden weg te werken, 
gendergelijkheid te bevorderen en 
discriminatie te bestrijden;

Amendement 2

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de hardnekkige 
kloven tussen mannen en vrouwen in de 
EU, zoals de arbeidsparticipatiekloof van 
11,5 %, de loonkloof van 16 % en de 
pensioenkloof van 35,7 %, en de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
goedbetaalde sectoren — die deels het 
gevolg is van het feit dat veel vrouwen 
mantelzorg moeten verstrekken en 
onbetaald huishoudelijk werk verrichten 
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— niet alleen onrechtvaardig zijn maar er 
bovendien toe leiden dat vrouwen in 
kwetsbare of precaire situaties van 
bijvoorbeeld armoede of sociale 
uitsluiting terechtkomen; overwegende 
dat de loon- en pensioenkloven tussen 
mannen en vrouwen groter zijn voor 
migrantenvrouwen en vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren, omdat zij 
geconfronteerd worden met extra 
obstakels bij het zoeken naar werk en met 
meer discriminatie op het gebied van 
werkgelegenheid en op de werkplek; 
overwegende dat er dringend 
inspanningen nodig zijn om deze kloven 
te dichten, aangezien ze een van de 
grootste belemmeringen vormen voor de 
verwezenlijking van gendergelijkheid en 
een onaanvaardbare vorm van 
genderdiscriminatie zijn;

Amendement 3

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de loon- en 
pensioenkloven tussen mannen en 
vrouwen – die het gevolg zijn van de 
accumulatie van ongelijkheden die 
vrouwen gedurende hun hele leven 
ervaren – en perioden van afwezigheid 
van de arbeidsmarkt van bijzonder belang 
zijn; overwegende dat de meeste van deze 
ongelijkheden voortvloeien uit het feit dat 
in de EU 7 miljoen vrouwen - tegenover 
0,5 miljoen mannen - niet werken 
vanwege zorgtaken; overwegende dat het 
Europees semester moet bijdragen aan de 
verwezenlijking van de Europese pijler 
van sociale rechten en dat in het kader 
van dit semester moet worden toegezien 
op de naleving van alle twintig 
kernbeginselen, met bijzondere aandacht 
voor de gelijke behandeling van en gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen, het 
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recht op een gelijke beloning voor arbeid 
van gelijke waarde, en het recht op 
kwalitatief hoogstaande en betaalbare 
zorgdiensten;

Amendement 4

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de toegang tot 
diensten, waaronder kinderopvang en 
langdurige zorgverlening, het meest 
gevolgen heeft voor vrouwen, aangezien 
zij vaak moeten inspringen voor zorg en 
gezinsondersteuning, wat de onevenredige 
verantwoordelijkheid van vrouwen voor 
zorgtaken in stand houdt;

Amendement 5

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de OESO heeft 
benadrukt dat investeren in het verbeteren 
van gendergelijkheid bijdraagt aan de 
economische groei; overwegende dat 
onder meer het bevorderen van 
gendergelijkheid, het verbeteren van de 
arbeidskansen voor vrouwen, het 
waarborgen van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid, het 
faciliteren van een betere combinatie van 
werk, zorg en privéleven voor vrouwen en 
mannen, en het voorkomen en bestrijden 
van geweld tegen vrouwen van vitaal 
belang zijn voor de economische groei, de 
productiviteit, de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn en de 
maatschappelijke stabiliteit van de EU;
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Amendement 6

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de kwaliteit van 
en de toegang tot de zorgdiensten sterk 
uiteenloopt binnen en tussen de lidstaten; 
overwegende dat er, ondanks de 
toezeggingen van de lidstaten om de 
doelstellingen van Barcelona te halen, 
voor een zesde van de huishoudens in de 
EU niet voldoende kinderopvang is; 
overwegende dat een derde van de 
huishoudens in de EU geen toegang heeft 
tot adequate professionele thuiszorg;

Amendement 7

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de aanwezigheid 
van meer vrouwen in 
besluitvormingsfuncties de 
gendergelijkheid ten goede zou komen en 
dat bindende quota het beste instrument 
zijn om dit doel te bereiken, zoals blijkt uit 
de cijfers van het EIGE1a; 
1 bis. het percentage vrouwen in 
bestuursraden bedraagt 35,3 % in 
lidstaten met bindende quota, 27 % in 
lidstaten met “zachte” maatregelen en 
15,4 % in lidstaten die geen maatregelen 
hebben genomen. Bron: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Amendement 8

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. roept de lidstaten op in hun 
nationale hervormingsprogramma’s 
specifieke kwantitatieve streefcijfers vast 
te leggen om de Barcelona-doelstellingen 
te halen en specifieke maatregelen te 
nemen die gericht zijn op groepen 
vrouwen met een zeer lage 
arbeidsparticipatiegraad, zoals jonge 
vrouwen, oudere vrouwen, vrouwelijke 
migranten, vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders en Roma-
vrouwen; beklemtoont dat het verschil in 
arbeidsparticipatie vooral groot is bij 
moeders en vrouwen met zorgtaken;

Amendement 9

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de lidstaten op om via hun 
nationale hervormingsprogramma’s in 
het kader van het Europees semester 
aandacht te besteden aan het 
genderaspect, met name ten aanzien van 
structurele maatregelen voor de 
bevordering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale inclusie, 
armoedebestrijding, onderwijs en 
onderzoek, en innovatie; verzoekt de 
lidstaten de structurele hervormingen 
regelmatig te analyseren vanuit een 
genderperspectief;

Amendement 10

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie bij het 
formuleren van de landenspecifieke 
aanbevelingen meer aandacht te besteden 
aan het genderperspectief en zo iets te 
doen aan de hardnekkige genderkloven;

Amendement 11

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Amendement 12

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. legt de nadruk op en is ingenomen 
met de oproep in de conclusies van de 
Raad getiteld "Gendergelijke economieën 
in de EU: volgende stappen” van 
december 2019, om meer nadruk te leggen 
op gendergelijkheid in de verschillende 
fasen van het proces van het Europees 
semester, onder meer door te werken aan 
reeds bestaande indicatoren voor 
gendergelijkheid en nieuwe indicatoren te 
ontwikkelen en door verder te gaan met 
het ontwikkelen van naar geslacht 
uitgesplitste gegevensverzamelings- en 
statistische methoden en analyses voor het 
monitoren van vooruitgang op het gebied 
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van gendergelijkheid;

Amendement 13

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. vindt het jammer dat er in het 
kader van het Europees Semester niet een 
nog ruimer genderperspectief en nog 
andere indicatoren zijn opgenomen en 
vraagt de Commissie de 
gendergelijkheidsindex te beschouwen als 
een van de instrumenten van het 
Europees Semester om toe te zien op de 
vorderingen op het gebied van de 
doelstellingen inzake werkgelegenheid en 
de sociale doelstellingen, en de 
gendereffecten van macro-economisch 
beleid te erkennen;

Amendement 14

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie het sociaal 
scorebord van de Europese Pijler van 
sociale rechten verder te integreren in het 
monitoringproces van het Europees 
semester; 

Amendement 15

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de nieuwe Commissie om binnen de 
eerste 100 dagen van haar mandaat een 
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voorstel te doen voor de EU-strategie voor 
gendergelijkheid, met inbegrip van 
bindende maatregelen voor 
loontransparantie; vraagt dat de 
Commissie dit initiatief aanvult met 
instrumenten die objectieve criteria 
aanreiken om een genderneutrale 
beoordeling en vergelijking van de waarde 
van werk in verschillende sectoren 
mogelijk te maken, teneinde te komen tot 
gelijke beloning voor gelijk werk en werk 
van gelijke waarde voor vrouwen en 
mannen in alle sectoren en beroepen;

Amendement 16

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om alle obstakels voor de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
weg te nemen en het genderperspectief te 
integreren in het belastingbeleid, onder 
meer door hun fiscaal beleid aan een 
genderevaluatie te onderwerpen om zo 
belastinggerelateerde genderdiscriminatie 
weg te werken, en ervoor te 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 netto-
inkomen vergroten of die het model van 
de man als kostwinner versterken;

Amendement 17

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herhaalt zijn oproep om het 
scorebord van macro-economische 
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onevenwichtigheden te verrijken met 
sociale indicatoren, onder meer voor 
genderongelijkheden, die op gelijke voet 
moeten staan met economische 
indicatoren;

Amendement 18

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vindt het zorgwekkend dat de 
verticale en horizontale segregatie van de 
arbeidsmarkt en de hardnekkige loon- en 
pensioenkloven tussen mannen en 
vrouwen in de hele Europese Unie nog 
steeds aanzienlijk zijn en dat er te weinig 
vrouwen betrokken zijn bij de 
besluitvormingsprocessen, met name op 
economisch gebied, onder meer de sociale 
dialoog; benadrukt dat deze en andere 
ongelijkheden het sterkst worden gevoeld 
door kansarme groepen vrouwen en pleit 
daarom voor een intersectionele 
benadering in het werkgelegenheidsbeleid 
en voor sociale bescherming ter 
ondersteuning van kwetsbare groepen 
vrouwen, waaronder vrouwen met een 
handicap; meent dat het voor een 
geslaagde uitvoering van deze 
intersectionele benadering noodzakelijk is 
naar gender uitgesplitste gegevens en 
informatie te verkrijgen, met name als het 
gaat om onder meer platformwerk en 
zwartwerk, actief arbeidsbeleid, mobiliteit, 
individuele actieplannen of 
werkloosheidsuitkeringen;

Amendement 19

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten wetgeving 
aan te nemen die zorgt voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
besluitvormingsorganen van bedrijven, 
gelijke beloning voor vrouwen en mannen 
en dezelfde kansen op 
loopbaanontwikkeling, onder meer door 
middel van een openbare index voor de 
prestaties van bedrijven op het gebied van 
gelijke behandeling en door sancties op te 
leggen aan bedrijven die de 
gendergelijkheidsdoelstellingen niet 
halen;

Amendement 20

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
te zorgen voor universele, kwalitatief 
goede, toegankelijke en betaalbare 
kinderopvangfaciliteiten om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
vergroten; vindt het zorgwekkend dat de 
Barcelona-doelstellingen, namelijk om 
ervoor te zorgen dat 33 % van de kinderen 
onder de drie jaar in de kinderopvang zit 
(doelstelling 1) en dat 90 % van de 
kinderen tussen drie jaar en de 
leerplichtige leeftijd onderwijs volgt 
(doelstelling 2), sinds 2002 slechts door 12 
van de lidstaten zijn gehaald; roept de 
lidstaten op om de richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers snel en doeltreffend in hun 
nationale wetgeving om te zetten; dringt 
aan op de ontwikkeling van een EU-kader 
voor de zorgeconomie waarin de 
minimumniveaus van de zorg voor 
ouderen en afhankelijke personen worden 
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gereguleerd op een wijze die vergelijkbaar 
is met de doelstellingen van Barcelona, en 
op de vaststelling van 
kwaliteitsrichtsnoeren voor de 
professionalisering van huishoudelijk 
werk en zorgtaken;

Amendement 21

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het Europees Semester 
bijdraagt aan de verwezenlijking van de 
Europese pijler van sociale rechten, 
terwijl de lidstaten voldoende ruimte 
wordt gelaten om zorgvoorzieningen te 
financieren, ook op lange termijn;

Amendement 22

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie 
en de inhoud van voorschools onderwijs 
en opvang en de verstrekking van 
langdurige zorg wel bij de individuele 
lidstaat ligt, maar dat met samenwerking 
op EU-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 
gemeenschappelijke uitdagingen;

Amendement 23
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is bezorgd over de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
onderwijs en loopbanen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) en roept de lidstaten op 
genderstereotypen te bestrijden en de 
participatie, prestaties en blijvende 
betrokkenheid van meisjes en vrouwen in 
STEM-onderwijs en STEM-loopbanen te 
verbeteren, om zo de genderkloof in 
STEM-beroepen te verkleinen; wijst op 
het belang van een leven lang leren voor 
vrouwen, aangezien dit hun een kans 
biedt om zich bij te scholen op een steeds 
veranderende arbeidsmarkt;

Amendement 24

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat moet worden 
toegezien op het percentage 15-24-jarigen 
dat geen onderwijs, werk of opleiding 
volgt (NEET) , dit naast aanvullende 
indicatoren, en benadrukt dat er speciale 
aandacht moet worden besteed aan jonge 
vrouwen en meisjes, aangezien er in de 
percentages van NEET-jongeren een 
aanzienlijk verschil is tussen de 
geslachten;

Amendement 25

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
opwaartse convergentie inzake gelijk, 
niet-overdraagbaar en volledig betaald 
moederschaps- en vaderschapsverlof als 
maatregel om de gelijkheid van mannen 
en vrouwen in de mantelzorg te 
verbeteren, en zo de gelijke deelname van 
vrouwen en mannen aan de arbeidsmarkt 
en een meer rechtvaardige verdeling van 
mantelzorg en huishoudelijk taken te 
bevorderen, zodat de kloof op het vlak van 
tijdelijk en deeltijdwerk wordt gedicht;

Amendement 26

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders te deblokkeren;

Amendement 27

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt bij de lidstaten en de 
Commissie aan op een betere verzameling 
van naar geslacht uitgesplitste gegevens, 
met name over de onderliggende oorzaken 
van de ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals het 
opnemen van verschillende soorten 
zorggerelateerd verlof of vergelijkbare 
gegevens over de verschillende oorzaken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen in de verschillende lidstaten; is 
ervan overtuigd dat een onderzoek moet 
worden uitgevoerd naar het tijdsgebruik, 
met voldoende periodiciteit en 
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monstergrootte om informatie te 
verstrekken over mantelzorg en de 
genderkloof op het gebied van 
huishoudelijk werk; stelt dan ook met 
klem dat het nodig is toe te zien op de 
vorderingen inzake gendergelijkheid en 
op de impact van de hervormingen in de 
loop van de tijd; verzoekt de Commissie 
ook toe te zien op de arbeidsparticipatie 
van vrouwen op het vlak van aantal 
gewerkte uren per week, soort 
arbeidsovereenkomst en financiële 
onafhankelijkheid;

Amendement 28

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat het belangrijk is het 
beleid naar groene en digitale transitie te 
richten om de doelstellingen inzake 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
erop aan dat er systematisch een 
gendereffectrapportage wordt uitgevoerd en 
dat er specifieke middelen worden 
toegewezen voor gendergelijkheid, om een 
eerlijke en rechtvaardige groene en digitale 
transitie tot stand te brengen waarbij 
niemand wordt buitengesloten en die dient 
om alle vormen van discriminatie te 
bestrijden; moedigt de lidstaten aan om 
doeltreffende financieringsmodellen vast 
te stellen die op de nationale en lokale 
omstandigheden zijn afgestemd;

Amendement 29

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gendermainstreaming en 
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genderbudgettering te versterken, alsook 
de effectieve uitvoering daarvan op alle 
beleidsterreinen en met name in het 
Europees semester;

Amendement 30

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert aan het belang van het 
Europees semester, en met name de 
landenverslagen, bij het toezicht op de 
vorderingen van de lidstaten bij de 
uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s), in het bijzonder SDG 5 en 
doelstellingen 5.4 en 5.5;

Amendement 31

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. vraagt dat de Raad de 
onderhandelingen over de horizontale 
richtlijn inzake non-discriminatie uit het 
slop haalt om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en andere kwetsbare groepen op 
alle gebieden van de samenleving worden 
beschermd;

Amendement 32

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept de lidstaten op om het 
Verdrag van Istanbul inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
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vrouwen en huiselijk geweld te 
ratificeren, aangezien gendergerelateerd 
geweld een extra belemmering vormt voor 
de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en hun economische 
onafhankelijkheid;

Amendement 33

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te nemen voor het 
aanpakken van seksuele en 
gendergerelateerde intimidatie in 
aanwervingspraktijken en op de werkplek, 
onder meer vereisten voor onafhankelijke 
rapportagemechanismen; vraagt de 
lidstaten iets te doen aan de toenemende 
weerstand tegen vrouwen in de politiek en 
in de media-industrie, onder meer 
intimidatie en beledigingen online en op 
de werkplek, die ertoe leiden dat vrouwen 
afhaken van functies waarin ze met het 
publiek te maken hebben en die bijdragen 
tot een negatief klimaat van uitsluiting 
voor vrouwen die in deze sectoren 
werken;

Amendement 34

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. pleit voor beleid ter ondersteuning 
van het ondernemerschap van vrouwen, 
waarbij 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 
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afgestemd;
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