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Amendement 1
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de Unie er bij 
elk optreden naar streeft “de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen”, en dat op die manier is 
vastgelegd dat gendergelijkheid in al het 
EU-beleid moet worden geïntegreerd;

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de Unie er bij 
elk optreden naar streeft “de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen”, en dat op die manier is 
vastgelegd dat gendergelijkheid in al het 
EU-beleid moet worden geïntegreerd en 
moet worden nagestreefd op alle niveaus 
van het begrotingsproces door middel van 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering;

Or. en

Amendement 2
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de Unie er bij 
elk optreden naar streeft “de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen”, en dat op die manier is 
vastgelegd dat gendergelijkheid in al het 
EU-beleid moet worden geïntegreerd;

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de Unie er bij 
elk optreden naar streeft “de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen”, en dat op die manier is 
vastgelegd dat gendergelijkheid in het EU-
beleid moet worden geïntegreerd, met 
eerbiediging van de verschillen tussen en 
wederzijdse complementariteit van 
mannen en vrouwen;

Or. fr
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Amendement 3
Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de Unie er bij 
elk optreden naar streeft “de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen”, en dat op die manier is 
vastgelegd dat gendergelijkheid in al het 
EU-beleid moet worden geïntegreerd;

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de Unie er bij 
elk optreden naar streeft “de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen”, en dat daarmee het beginsel 
van gendermainstreaming is vastgesteld, 
dat bepaalt dat gendergelijkheid in al het 
EU-beleid moet worden geïntegreerd;

Or. en

Amendement 4
Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Raad van 
Europa genderbudgettering definieert als 
evaluatie van begrotingen vanuit het 
oogpunt van gender, waarbij het 
genderperspectief op alle niveaus van de 
begrotingsprocedure wordt geïntegreerd 
en inkomsten en uitgaven worden 
geherstructureerd om gelijke kansen te 
bevorderen; overwegende dat het doel van 
genderbudgettering erin bestaat de 
verantwoordingsplicht en transparantie in 
de fiscale planning te bevorderen, om de 
genderspecifieke deelname aan het 
begrotingsproces uit te breiden, 
bijvoorbeeld door stappen te nemen om 
vrouwen en mannen op gelijke wijze te 
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betrekken bij de voorbereiding van de 
begroting, en om de gendergelijkheid en 
rechten van vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 5
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering belangrijke 
instrumenten zijn om dit beginsel in EU-
beleid, -maatregelen en -acties te 
integreren met het oog op de bevordering 
van de gelijkheid, de bestrijding van 
discriminatie en de vergroting van de 
actieve betrokkenheid van vrouwen in de 
arbeidsmarkt en economische en sociale 
activiteiten;

Or. en

Amendement 6
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 
toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en 

B. overwegende dat discriminatie 
moet worden uitgebannen en doeltreffend 
moet worden aangepakt door de lidstaten 
in de EU- en nationale wetgeving en dat 
een toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden bestemd voor het 
creëren van nieuwe mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt van de EU en voor het 
verbeteren van de arbeids- en 



PE648.371v01-00 6/43 AM\1199643NL.docx

NL

voor de situatie van vrouwen en meisjes; leefomstandigheden, evenals voor de 
toegang tot diensten, en om de 
afstemming van werk en gezinsleven 
mogelijk te maken, met bijzondere 
aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en 
voor de situatie van vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 
toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en 
voor de situatie van vrouwen en meisjes;

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is, met name 
door de toenemende islamisering van de 
Europese samenlevingen, en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 
toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en 
voor de situatie van vrouwen en meisjes;

Or. fr

Amendement 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 
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toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en 
voor de situatie van vrouwen en meisjes;

toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid en voor de situatie van 
vrouwen en meisjes;

Or. fr

Amendement 9
Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 
toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en 
voor de situatie van vrouwen en meisjes;

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 
toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI+’ers, 
en voor de situatie van vrouwen en 
meisjes;

Or. en

Amendement 10
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
ontwikkeling van sociale rechten en de 
toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en 

B. overwegende dat ongelijkheid in de 
EU een groeiend probleem is en dat een 
toenemend percentage van de EU-
begroting moet worden besteed aan de 
bevordering van sociale rechten en de 
toegang tot socialezekerheidsdiensten, met 
bijzondere aandacht voor het vergroten van 
gelijkheid, ook voor vrouwen en meisjes 
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voor de situatie van vrouwen en meisjes; en LHBTI’s;

Or. en

Amendement 11
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de tweedeling op 
de arbeidsmarkt, het gebrek aan 
toereikende sociale diensten, stereotypen 
en een gebrek aan aanmoediging een 
belemmering blijven vormen voor het 
doordringen van vrouwen tot 
leidinggevende functies, de arbeidsmarkt 
en ondernemerschap; overwegende dat de 
bevordering van het evenwicht tussen 
werk en privéleven zowel gunstig is voor 
de empowerment van vrouwen als voor de 
economie van de EU;

Or. en

Amendement 12
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies en meer tijd 
besteden dan mannen aan onbetaald 
huishoudelijk werk en zorgtaken;

C. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies, terwijl zij 
oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde 
sectoren, zoals sociaal werk, de zorg, het 
onderwijs en de dienstverlening en 
overwegende dat zij meer tijd besteden dan 
mannen aan onbetaald huishoudelijk werk 
en zorgtaken; overwegende dat speciale 
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maatregelen nodig zijn om vrouwen te 
ondersteunen, met name vrouwen die na 
een lange onderbreking terugkeren op de 
arbeidsmarkt teneinde hun potentieel op 
de arbeidsmarkt te vergroten;

Or. en

Amendement 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies en meer tijd 
besteden dan mannen aan onbetaald 
huishoudelijk werk en zorgtaken;

C. overwegende dat vrouwen minder 
vertegenwoordigd zijn in leidinggevende 
functies en meer tijd besteden dan mannen 
aan onbetaald huishoudelijk werk en 
zorgtaken; overwegende dat dit 
bevorderlijk is voor het evenwicht van 
kinderen en dat van gezinnen en dat deze 
status van huisvrouw moet worden 
erkend, met name door specifieke 
ouderschapstoelagen en 
boekhoudkundige verwerkingen op het 
gebied van pensioenrechten;

Or. fr

Amendement 14
Monika Beňová

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies en meer tijd 
besteden dan mannen aan onbetaald 
huishoudelijk werk en zorgtaken;

C. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies en meer tijd 
besteden dan mannen aan onbetaald 
huishoudelijk werk en zorgtaken; 
overwegende dat middelen om de 
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empowerment van vrouwen te 
ondersteunen door middel van digitale 
inclusie kunnen leiden tot meer gelijkheid 
in het digitale tijdperk en overwegende dat 
“een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk” gendermainstreaming moet 
omvatten;

Or. en

Amendement 15
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies en meer tijd 
besteden dan mannen aan onbetaald 
huishoudelijk werk en zorgtaken;

C. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies en de 
besluitvorming en meer tijd besteden dan 
mannen aan onbetaald huishoudelijk werk 
en zorgtaken;

Or. en

Amendement 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat cijfers van 
armoede en sociale uitsluiting onder 
oudere vrouwen veel hoger liggen dan die 
onder mannen; overwegende dat 
discriminatie op grond van geslacht en 
segregatie op de arbeidsmarkt alsook 
verschillen in beloning en arbeidstijd en 
een lagere pensioenleeftijd inhouden dat 
oudere vrouwen veel kwetsbaarder zijn 
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voor armoede en sociale uitsluiting;

Or. pl

Amendement 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat vrouwen die dit 
wensen op dezelfde gronden als mannen 
toegang moeten kunnen krijgen tot 
leidinggevende functies en voor gelijke 
arbeid dezelfde beloning moeten 
ontvangen;

Or. fr

Amendement 18
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in de 
digitale economie en KI-, ICT- en STEM-
sectoren in termen van onderwijs, 
opleiding en werk, met inbegrip van 
leidinggevende functies;

Or. en

Amendement 19
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat een universele 
eerbiediging van en toegang tot de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten niet in alle EU-lidstaten is 
gewaarborgd; overwegende dat een 
zorgwekkende achteruitgang van 
vrouwenrechten in de wereld en in de EU 
kan worden waargenomen, met name met 
betrekking tot een gebrek aan of een 
beperkte toegang tot de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat vrouwen meer 
nadelen ondervinden dan mannen van 
klimaatverandering en humanitaire crises 
en voor grotere problemen staan, terwijl 
zij niet hetzelfde niveau van 
medezeggenschap als mannen hebben in 
cruciale politieke besluiten;

Or. pl

Amendement 21
Monika Beňová

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie D. overwegende dat de Commissie 
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moet zorgen voor voldoende financiering 
voor programma’s ter ondersteuning van 
de rechten van de vrouw, zoals het 
programma “Rechten, gelijkheid en 
burgerschap”, met bijzondere aandacht 
voor non-discriminatie-instrumenten en de 
preventie van gendergerelateerd geweld;

moet zorgen voor voldoende financiering 
voor programma’s ter ondersteuning van 
de rechten van de vrouw, zoals het 
programma “Rechten, gelijkheid en 
burgerschap”, met bijzondere aandacht 
voor non-discriminatie-instrumenten en de 
preventie van gendergerelateerd geweld; 
overwegende dat het Europees Parlement 
voorstander is van de specifieke 
oormerking van middelen voor acties ter 
voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld en 
de bevordering van de volledige uitvoering 
van het Verdrag van Istanbul in het 
programma “Rechten en waarden”;

Or. en

Amendement 22
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
moet zorgen voor voldoende financiering 
voor programma’s ter ondersteuning van 
de rechten van de vrouw, zoals het 
programma “Rechten, gelijkheid en 
burgerschap”, met bijzondere aandacht 
voor non-discriminatie-instrumenten en de 
preventie van gendergerelateerd geweld;

D. overwegende dat de Commissie 
moet zorgen voor voldoende financiering, 
op ten minste het huidige niveau, voor 
programma’s ter ondersteuning van de 
rechten van de vrouw, zoals het 
programma “Rechten, gelijkheid en 
burgerschap”, met bijzondere aandacht 
voor non-discriminatie-instrumenten en de 
preventie van gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 23
Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
moet zorgen voor voldoende financiering 
voor programma’s ter ondersteuning van 
de rechten van de vrouw, zoals het 
programma “Rechten, gelijkheid en 
burgerschap”, met bijzondere aandacht 
voor non-discriminatie-instrumenten en 
de preventie van gendergerelateerd geweld;

D. overwegende dat de Commissie 
moet zorgen voor voldoende financiering 
voor programma’s ter ondersteuning van 
de rechten van de vrouw, zoals het 
programma “Rechten en waarden”, met 
bijzondere aandacht voor instrumenten 
voor gendergelijkheid en 
gendermainstreaming en de preventie van 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 24
Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de tekenen van 
islamitisch separatisme van negatieve 
invloed zijn op de status van vrouwen in 
onze Europese samenleving, moeten zij in 
alle door de Europese Unie gefinancierde 
activiteiten worden bestreden;

Or. fr

Amendement 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat genderbudgettering 
een integraal deel van de 
begrotingsprocedure moet uitmaken 
tijdens alle fases en in alle 
begrotingslijnen, zodat de 

1. benadrukt dat het van belang is 
gendergelijkheid te verdedigen met 
eerbiediging van de verschillen tussen en 
complementariteit van mannen en 
vrouwen; dringt erop aan dat steun aan de 
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begrotingsuitgaven een efficiënt 
instrument worden om gendergelijkheid te 
bevorderen; dringt erop aan dat 
gendermainstreaming consequent wordt 
toegepast in alle EU-programma’s, 
financiële instrumenten en het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI);

zogenaamde gendertheorie, waarbij geen 
enkel onderscheid wordt gemaakt tussen 
mannen en vrouwen, wordt uitgesloten 
van financiering afkomstig van de 
Europese Unie;

Or. fr

Amendement 26
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat genderbudgettering 
een integraal deel van de 
begrotingsprocedure moet uitmaken 
tijdens alle fases en in alle 
begrotingslijnen, zodat de 
begrotingsuitgaven een efficiënt instrument 
worden om gendergelijkheid te 
bevorderen; dringt erop aan dat 
gendermainstreaming consequent wordt 
toegepast in alle EU-programma’s, 
financiële instrumenten en het Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI);

1. benadrukt dat 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering met 
gendereffectevaluaties in de gehele 
begrotingsprocedure moeten worden 
gebruikt, zodat de begrotingsuitgaven een 
efficiënt instrument worden om 
gendergelijkheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 27
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over het feit dat 
hoofdstuk II “Cohesie en waarden” van 
het voorgestelde MFK gericht is op 
gendergelijkheid, waarbij speciale 
middelen worden toegewezen om de 
gelijkheid van vrouwen te bevorderen en 
geweld tegen vrouwen te bestrijden; 
betreurt dat niet in alle zeven 
hoofdstukken een dergelijke benadering is 
opgenomen;

Or. en

Amendement 28
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op de noodzaak van meer 
financiering voor acties op het gebied van 
gendergelijkheid, met inbegrip van 
werkgelegenheidskwesties, om de 
loondiscriminatie tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken en het gebrek aan 
werkzekerheid, waar met name vrouwen 
mee te maken hebben, doeltreffend te 
bestrijden; stelt dat elk gebruik van EU-
middelen voor het creëren van 
werkgelegenheid moet worden gebaseerd 
op het scheppen van banen met 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 
tijd en fatsoenlijke lonen; beveelt in het 
bijzonder aan om meer middelen uit te 
trekken voor de bevordering van het 
moederschap, het ouderschap en de 
vroege kinderjaren door middel van 
passende programma’s; vraagt onder 
andere om een passende duur en 
vergoeding van moederschaps- en 
vaderschapsverlof;
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Or. pt

Amendement 29
Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten om allereerst 
de genderbegroting en vervolgens de 
genderuitgaven in te voeren als nuttige 
instrumenten voor het boeken van 
vooruitgang ten aanzien van de 
noodzakelijke heroriëntatie van het 
macro-economisch en monetair beleid in 
de richting van gelijkheid in de Europese 
Unie; is van mening dat 
gendermainstreaming niet kan worden 
beperkt tot de sociale aspecten van het 
EU-beleid; meent dat 
gendermainstreaming moet worden 
opgenomen in alle aspecten, met inbegrip 
van het economisch en monetair beleid, 
die van invloed zijn op andere politieke 
actiegebieden;

Or. en

Amendement 30
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat 
genderbudgettering deel uitmaakt van een 
ruimere strategie voor 
gendermainstreaming en wijst erop dat 
het van groot belang is om 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus toe te passen;
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Or. en

Amendement 31
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt om passende middelen om 
de gelijkheid van LHBTI’s te bevorderen 
en de uitvoering van de komende EU-
strategie voor LHBTI’s te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 32
Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de gendertheorie 
geen criterium vormt voor toewijzing van 
de begroting van de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt zijn verzoek om meer 
investeringen in de bescherming van de 

2. herhaalt zijn verzoek om meer 
investeringen in de bescherming van de 
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rechten van vrouwen en meisjes; dringt aan 
op begrotingstoewijzingen ter 
ondersteuning van de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen door 
middel van EU-programma’s en -fondsen, 
zoals Cosme, Horizon 2020 en het EFSI;

rechten van vrouwen en meisjes; dringt aan 
op begrotingstoewijzingen ter 
ondersteuning van de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen, met name 
die van oudere vrouwen die een grotere 
kans op armoede en sociale uitsluiting 
lopen, door middel van EU-programma’s 
en -fondsen, zoals Cosme, Horizon 2020 
en het EFSI;

Or. pl

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt zijn verzoek om meer 
investeringen in de bescherming van de 
rechten van vrouwen en meisjes; dringt aan 
op begrotingstoewijzingen ter 
ondersteuning van de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen door 
middel van EU-programma’s en -fondsen, 
zoals Cosme, Horizon 2020 en het EFSI;

2. herhaalt zijn verzoek om meer 
investeringen in de bescherming van de 
rechten van vrouwen en meisjes; dringt aan 
op begrotingstoewijzingen ter 
ondersteuning van de actieve rol en het 
eigenaarschap van het digitale tijdperk 
van vrouwen en het tegengaan van de 
digitale genderkloof door middel van EU-
programma’s en -fondsen, zoals Cosme, 
Horizon 2020 en het EFSI;

Or. en

Amendement 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt zijn verzoek om meer 
investeringen in de bescherming van de 
rechten van vrouwen en meisjes; dringt 
aan op begrotingstoewijzingen ter 

2. verzoekt om meer investeringen in 
de bescherming van de rechten van 
vrouwen en meisjes, onder meer ten 
behoeve van een echte bestrijding van 
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ondersteuning van de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen door 
middel van EU-programma’s en -fondsen, 
zoals Cosme, Horizon 2020 en het EFSI;

geweld en discriminatie tegen vrouwen, 
met name die welke worden ondergaan op 
grond van maatschappelijke zeden en 
normen die vreemd zijn aan de Europese 
beschaving;

Or. fr

Amendement 36
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. pleit ervoor dat er middelen 
worden toegewezen aan programma’s 
waarmee ondernemerschap van vrouwen 
wordt ondersteund, met inbegrip van door 
vrouwen opgerichte en geleide kmo’s, als 
onderdeel van het programma Cosme, en 
dat toegang voor vrouwen tot leningen en 
aandelenfinanciering wordt gewaarborgd 
en aangemoedigd; verzoekt om steun voor 
moeders die ondernemers zijn, aangezien 
het ondernemerschap voor hen niet alleen 
betekent dat zij hun werk succesvol 
combineren met hun gezin, maar ook 
bijdraagt tot het stimuleren van nieuwe 
banenkansen en rolmodellen die andere 
vrouwen ertoe aanmoedigen hun eigen 
projecten te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 37
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
om doelstellingen in verband met 
gendergelijkheid op te nemen in de 
verordeningen inzake de 
structuurfondsen, evenals in belangrijke 
EU-financieringsprogramma’s 
(gezondheid en milieu, onderwijs, jeugd, 
economie enz.) en ervoor te zorgen dat zij 
gepaard gaan met geoormerkte middelen;

Or. pt

Amendement 38
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van het 
gebruik van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen om de 
gendergelijkheid, de werkgelegenheid van 
vrouwen en de toegang van vrouwen tot 
de arbeidsmarkt, kinderopvang en 
inrichtingen voor langdurige zorg te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 39
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. bepleit een strategischer 
toepassing van het ESF ter bevordering 
van de gelijke behandeling van vrouwen 
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en mannen, toegang tot de arbeidsmarkt 
en herintegratie, en bestrijding van 
werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting 
en alle vormen van discriminatie; verzoekt 
de Commissie via het Europees 
landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling proactieve 
maatregelen uit te werken om de 
werkgelegenheid van vrouwen in 
plattelandsgebieden te ondersteunen;

Or. pt

Amendement 40
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen in en hun 
belangstelling voor de digitale economie 
en de KI-, ICT- en STEM-sectoren en -
functies aan te moedigen door middel van 
EU-programma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI);

Or. en

Amendement 41
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst nogmaals op de 
noodzaak van meer financiering uit de 
EU-begroting om de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen te dichten, met 
toepassing van het beginsel van gelijk 
loon voor gelijk werk of gelijkwaardige 
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arbeid;

Or. pt

Amendement 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van de meest kwetsbare vrouwen, 
waaronder vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders, migranten en 
vrouwen die tot etnische of seksuele 
minderheden behoren;

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van de meest kwetsbare vrouwen, 
waaronder vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders, 
migrantenvrouwen, vrouwen die in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen en 
vrouwen die tot etnische of seksuele 
minderheden behoren;

Or. pl

Amendement 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van de meest kwetsbare vrouwen, 
waaronder vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders, migranten en 

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van de meest kwetsbare vrouwen, met 
name vrouwen met een handicap en 
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vrouwen die tot etnische of seksuele 
minderheden behoren;

alleenstaande moeders;

Or. fr

Amendement 44
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van de meest kwetsbare vrouwen, 
waaronder vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders, migranten en 
vrouwen die tot etnische of seksuele 
minderheden behoren;

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van vrouwen die in een kwetsbaardere 
situatie terechtkomen, waaronder vrouwen 
met een handicap, alleenstaande moeders, 
migranten, vrouwen die tot etnische 
minderheden behoren en LHBTI+-
vrouwen;

Or. en

Amendement 45
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van de meest kwetsbare vrouwen, 
waaronder vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders, migranten en 

3. pleit voor meer synergieën tussen 
de beschikbare instrumenten om 
gendergelijkheid te bevorderen en het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren; wijst nogmaals op de noodzaak 
van meer inspanningen ter ondersteuning 
van de meest kwetsbare vrouwen, 
waaronder vrouwen met een handicap, 
vrouwen van kleur, alleenstaande 
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vrouwen die tot etnische of seksuele 
minderheden behoren;

moeders, migranten en vrouwen die tot 
etnische of seksuele minderheden behoren;

Or. en

Amendement 46
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de EU-begroting 
actiever moet worden gebruikt bij de 
inspanningen om de VN-doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling te 
verwezenlijken; dringt er daarom op aan 
dat de begroting wordt gebruikt ter 
ondersteuning van maatregelen en 
projecten die gericht zijn op het uitroeien 
van armoede onder vrouwen en kinderen, 
een betere integratie op de arbeidsmarkt, 
het wegwerken van loon- en 
arbeidsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, het verbeteren van de toegang 
tot en de verstrekking van 
gezondheidszorg en het bestrijden van 
geweld tegen vrouwen, kinderen en 
jongeren; 

Or. pt

Amendement 47
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het dat gendergelijkheid 
niet als ex-antevoorwaarde is opgenomen 
in het voorstel van de Commissie voor de 
verordening algemene bepalingen, zoals 
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vereist in het kader van de EU-
structuurfondsen voor de voorgaande 
programmeringsperiode; vraagt erom dat 
met de begroting voor 2021 die wordt 
toegewezen aan de EU-fondsen die vallen 
onder de verordening algemene 
bepalingen de gendergelijkheid strikt 
wordt geëerbiedigd en bevorderd;

Or. en

Amendement 48
Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt een Europese voorkeur in 
de Europese begroting vast te stellen: 
ondersteuning van Europese vrouwen met 
een handicap en alleenstaande moeders 
moet voorrang hebben boven 
ondersteuning van migrantenvrouwen die 
geen EU-onderdaan zijn;

Or. fr

Amendement 49
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt om meer investeringen in 
de Europese sociale basisdiensten om een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven 
voor zowel vrouwen als mannen mogelijk 
te maken;

Or. en
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Amendement 50
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herhaalt zijn verzoek om meer 
middelen uit de structuurfondsen van de 
EU te bestemmen voor de bescherming 
van de economische en sociale rechten 
van vrouwen, met name door maatregelen 
te financieren om de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten 
en door te investeren in hoogwaardige 
openbare zorgdiensten;

Or. en

Amendement 51
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herhaalt zijn oproep om het 
subprogramma “Plattelandsvrouwen” te 
handhaven als onderdeel van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
vraagt om een specifieke 
begrotingstoewijzing hiervoor;

Or. en

Amendement 52
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan en 
dat er passende indicatoren en een 
specifieke methodologie worden 
vastgesteld, met name met betrekking tot 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, geweld, seksuele intimidatie 
en de toegang van vrouwen tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan en 
dat er passende indicatoren, 
effectbeoordelingen en een specifieke 
methodologie worden vastgesteld, met 
name met betrekking tot de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, 
geweld, seksuele intimidatie en de toegang 
van vrouwen tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; vraagt om de 
ontwikkeling en toepassing van relevante 
mechanismen voor verantwoording en 
transparantie, evenals om de 
verslaglegging van de uitkomsten, om het 
proces van gendermainstreaming en de 
efficiëntie van de uitgevoerde 
programma’s te verbeteren;

Or. en

Amendement 53
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan en 
dat er passende indicatoren en een 
specifieke methodologie worden 
vastgesteld, met name met betrekking tot 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, geweld, seksuele intimidatie 
en de toegang van vrouwen tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan en 
dat er passende indicatoren en een 
specifieke methodologie worden 
vastgesteld, met name met betrekking tot 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, geweld, seksuele intimidatie 
en de toegang van vrouwen tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt om een regelmatige monitoring, 
rekening houdend met deze indicatoren, 
en om gendergevoelige evaluaties van de 
programma’s en uitgaven;

Or. en
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Amendement 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan en 
dat er passende indicatoren en een 
specifieke methodologie worden 
vastgesteld, met name met betrekking tot 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, geweld, seksuele intimidatie 
en de toegang van vrouwen tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan; 
herinnert eraan dat uitgaven in verband 
met de toegang tot seksuele en 
reproductieve rechten moeten worden 
gedaan met strikte inachtneming van de 
wetgeving en soevereiniteit van de 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 55
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan 
en dat er passende indicatoren en een 
specifieke methodologie worden 
vastgesteld, met name met betrekking tot 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, geweld, seksuele intimidatie 
en de toegang van vrouwen tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden gemonitord, 
met onafhankelijke begrotingslijnen voor 
gerichte maatregelen, en dat er passende 
indicatoren en een specifieke methodologie 
worden vastgesteld, met name met 
betrekking tot de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, 
geweld, seksuele intimidatie en de toegang 
van vrouwen tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten;

Or. en



PE648.371v01-00 30/43 AM\1199643NL.docx

NL

Amendement 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan en 
dat er passende indicatoren en een 
specifieke methodologie worden 
vastgesteld, met name met betrekking tot 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, geweld, seksuele intimidatie 
en de toegang van vrouwen tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

4. dringt erop aan dat de uitgaven 
voor gendergelijkheid worden nagegaan en 
dat er passende indicatoren en een 
specifieke methodologie worden 
vastgesteld, met name met betrekking tot 
de bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, psychologisch, seksueel en 
fysiek geweld, seksuele intimidatie en de 
toegang van vrouwen tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. pl

Amendement 57
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat meer EU-middelen 
moeten worden vrijgemaakt zodat de 
lidstaten sociale overheidsdiensten aan 
slachtoffers van mensenhandel of 
seksuele uitbuiting aan kunnen bieden – 
met psychologische en sociale begeleiding 
door gespecialiseerde professionals – en 
dat sociaal en economisch beleid moet 
worden uitgevoerd dat erop gericht is 
kwetsbare vrouwen en meisjes te helpen 
de prostitutie te verlaten, onder meer door 
banen te waarborgen die daadwerkelijk 
bijdragen aan hun sociale integratie;

Or. pt
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Amendement 58
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept de noodzaak om meer 
middelen toe te wijzen aan maatregelen 
voor het voorkomen en bestrijden van 
gendergebaseerd geweld in het kader van 
het programma dat het programma 
“Rechten, gelijkheid en burgerschap” zal 
vervangen in het komende MFK, met een 
afzonderlijke begrotingslijn voor de 
bestrijding van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 59
Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat mannen die 
deelnemen aan een uit de Europese 
begroting gefinancierde activiteit dienen 
te aanvaarden dat vrouwen de activiteit of 
de betrokken bijeenkomst kunnen leiden 
en nooit zullen weigeren handen te 
schudden met een vrouw of naast een 
vrouw plaats te nemen;

Or. fr

Amendement 60
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)



PE648.371v01-00 32/43 AM\1199643NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept de noodzaak om de 
begrotingstoewijzingen te versterken die 
de universele eerbiediging van en toegang 
tot seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten ondersteunen;

Or. en

Amendement 61
Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat deelnemers aan een 
uit de Europese begroting gefinancierde 
activiteit dienen deel te nemen zonder 
gebruikmaking van openlijke religieuze 
symbolen ter plaatse;

Or. fr

Amendement 62
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept de noodzaak 
om vrouwelijke genitale verminking en 
kind- en gedwongen huwelijken aan te 
pakken en om gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen te bevorderen, 
met inbegrip van hun seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
door middel van het nieuwe instrument 
voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI);
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Or. en

Amendement 63
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de EU de 
begrotingstoewijzing voor 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in 
Europa en het zuidelijk halfrond te 
verhogen;

5. verzoekt de EU de 
begrotingstoewijzing voor 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in 
Europa en het zuidelijk halfrond te 
verhogen door middel van het onderdeel 
“Waarden” van het programma “Rechten 
en waarden” en door middel van het 
NDICI; wijst erop dat het belangrijk is om 
financiering te waarborgen voor kleine 
ngo’s die werkzaamheden ter plaatse 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 64
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de EU de 
begrotingstoewijzing voor 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in 
Europa en het zuidelijk halfrond te 
verhogen;

5. verzoekt de EU om, in de context 
van de brexit en van een vereiste 
verlaging van de begroting van de Unie, 
de begrotingstoewijzing voor 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in 
Europa te handhaven, op voorwaarde dat 
deze organisaties de wetgeving en 
soevereiniteit van de lidstaten eerbiedigen;

Or. fr



PE648.371v01-00 34/43 AM\1199643NL.docx

NL

Amendement 65
Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de EU de 
begrotingstoewijzing voor 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in 
Europa en het zuidelijk halfrond te 
verhogen;

5. verzoekt de EU de 
begrotingstoewijzing voor 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in 
Europa en het zuidelijk halfrond te 
verhogen; wijst erop dat er in de begroting 
2021 voldoende middelen moeten worden 
geoormerkt voor de uitvoering van de 
Europese strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2024;

Or. en

Amendement 66
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de EU de 
begrotingstoewijzing voor 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in 
Europa en het zuidelijk halfrond te 
verhogen;

5. verzoekt de EU om 
vrouwenrechten en de empowerment van 
vrouwen en meisjes buiten de EU te 
bevorderen via de ontwikkelingshulp die 
zij verleent;

Or. en

Amendement 67
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt middelen beschikbaar te 
stellen voor de lidstaten om de 
bescherming van het moederschap en 
vaderschap te vergroten, onder meer door 
te investeren in de verschaffing van een 
gratis openbaar netwerk van voorschools 
onderwijs en diensten voor kinderopvang 
en langdurige zorg; merkt op dat de 
tekortschietende beschikbaarheid van, de 
hoge kosten van en de niet-toereikende 
infrastructuur voor goede kinderopvang 
nog steeds belangrijke belemmeringen 
vormen voor gelijke deelname van 
vrouwen op alle maatschappelijke 
terreinen, waaronder werk;

Or. pt

Amendement 68
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het toenemende verzet 
tegen gendergelijkheid en de rechten van 
vrouwen en het belang van het NDICI om 
deze situatie tegen te gaan; betreurt het 
feit dat de Commissie geen specifiek 
programma inzake gendergelijkheid heeft 
opgenomen in haar voorstel en verzoekt 
om ambitieuze en specifieke 
begrotingstoewijzingen ter ondersteuning 
van vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers en de 
bescherming en bevordering van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten;

Or. en



PE648.371v01-00 36/43 AM\1199643NL.docx

NL

Amendement 69
Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat een niet-
gouvernementele organisatie zonder 
winstoogmerk geen toegang krijgt tot 
financiering van de Europese Unie als 
een aanzienlijk aantal van haar 
werknemers of vrijwilligers in het jaar 
ervoor wegens souteneurschap of seksueel 
geweld zijn veroordeeld;

Or. fr

Amendement 70
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de EU heeft 
toegezegd ten minste 20 % van haar totale 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) toe te 
wijzen aan menselijke ontwikkeling en 
sociale inclusie, die activiteiten omvatten 
ter verbetering van de gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 71
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)



AM\1199643NL.docx 37/43 PE648.371v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak van de 
toewijzing van passende middelen om een 
proefproject inzake genderbudgettering 
uit te voeren binnen de EU-instellingen 
teneinde capaciteit op te bouwen onder 
besluit- en beleidsvormers;

Or. en

Amendement 72
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herhaalt zijn oproep om 20 % van 
de middelen in het kader van het NDICI 
toe te wijzen aan projecten met 
gendergelijkheid als hoofddoelstelling en 
85 % van de middelen aan projecten met 
een hoofd- of belangrijke doelstelling die 
verband houdt met gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 73
Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat om misbruik te 
voorkomen, een door de Europese Unie 
gefinancierde niet-gouvernementele 
organisatie zonder winstoogmerk geen 
enkele werknemer, behalve artsen, een 
maandloon van meer dan 5 000 EUR mag 
uitkeren;
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Or. fr

Amendement 74
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert aan het verzoek van het 
Europees Parlement om de middelen die 
in de langetermijnbegroting van de EU 
(2021-2027) worden toegewezen aan het 
programma “Rechten en waarden” te 
verdrievoudigen tot 1,834 miljard EUR;

Or. en

Amendement 75
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. herinnert eraan dat er 
onder de vluchtelingen en asielzoekers die 
de EU binnenkomen zeer veel vrouwen en 
kinderen zijn; wijst erop dat 
gendermainstreaming ook een van de 
fundamentele beginselen van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie (AMIF) 
is en pleit er nogmaals voor om ook in het 
migratie- en asielbeleid rekening te 
houden met de genderdimensie door 
specifieke middelen toe te wijzen voor de 
preventie van gendergerelateerd geweld 
en de toegang tot gezondheidszorg en de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten te waarborgen;

Or. en
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Amendement 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert aan de belangrijke rol 
van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), en aan de 
noodzaak van een geconsolideerde 
begroting voor het verzamelen van 
gegevens en het verwerven van expertise 
op het gebied van gendergelijkheid; pleit 
ervoor de begroting, de 
personeelsformatie en de 
onafhankelijkheid van het EIGE 
ongemoeid te laten.

6. pleit ervoor dat met het beleid ten 
gunste van vrouwen de volgende 
hoofddoelstellingen worden nagestreefd:

– bestrijding van geweld en ongelijkheid 
die voortkomen uit maatschappelijke 
normen die worden voorgeschreven door 
sociale, religieuze en 
gemeenschapsgroepen die vijandig staan 
tegenover het respect voor vrouwen dat 
eigen is aan de Europese beschaving;
– gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke arbeid en gelijke 
vaardigheden;
– bestrijding van huiselijk geweld;
– erkenning van de status van huisvrouw, 
met name door specifieke 
ouderschapstoelagen en 
boekhoudkundige verwerkingen op het 
gebied van pensioenrechten.

Or. fr

Amendement 77
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert aan de belangrijke rol van 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), en aan de 
noodzaak van een geconsolideerde 
begroting voor het verzamelen van 
gegevens en het verwerven van expertise 
op het gebied van gendergelijkheid; pleit 
ervoor de begroting, de personeelsformatie 
en de onafhankelijkheid van het EIGE 
ongemoeid te laten.

6. herinnert aan de belangrijke rol van 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), en aan de 
noodzaak van een geconsolideerde 
begroting voor het verzamelen van 
gegevens en het verwerven van expertise 
op het gebied van gendergelijkheid; pleit 
ervoor de begroting, de personeelsformatie 
en de onafhankelijkheid van het EIGE ten 
minste op het huidige niveau te 
handhaven.

Or. en

Amendement 78
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert aan de belangrijke rol van 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), en aan de 
noodzaak van een geconsolideerde 
begroting voor het verzamelen van 
gegevens en het verwerven van expertise 
op het gebied van gendergelijkheid; pleit 
ervoor de begroting, de personeelsformatie 
en de onafhankelijkheid van het EIGE 
ongemoeid te laten.

6. herinnert aan de belangrijke rol van 
het EIGE, en aan de noodzaak van een 
geconsolideerde begroting voor het 
verzamelen van naar gender uitgesplitste 
gegevens en het verwerven van expertise 
op het gebied van gendergelijkheid en pleit 
ervoor de begroting, de personeelsformatie 
en de onafhankelijkheid van het EIGE 
ongemoeid te laten.

Or. en

Amendement 79
Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de verzameling van naar 
gender uitgesplitste gegevens te 
verbeteren, met name met betrekking tot 
de onderliggende oorzaken van 
gendergerelateerd geweld en 
genderongelijkheden op de arbeidsmarkt, 
zoals loontransparantie, het gebruik van 
verschillende soorten zorggerelateerd 
verlof of vergelijkbare gegevens over de 
verschillende oorzaken van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen in de EU-
lidstaten, evenals een 
tijdbestedingsenquête, die moet worden 
uitgevoerd met een toereikende 
steekproefomvang om informatie te 
verstrekken over genderverschillen bij 
onbetaalde en huishoudelijke 
werkzaamheden; wijst er bovendien op dat 
het belangrijk is om de genderstatistieken 
van Eurostat en de nationale bureaus 
voor de statistiek te verbeteren teneinde 
indicatoren te ondersteunen voor de 
monitoring en evaluatie van 
genderbudgettering en 
genderbegrotingscontrole in de volledige 
beleidscyclus;

Or. en

Amendement 80
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op een tussentijdse 
evaluatie van het voorgestelde MFK 
(2021-2027) om ervoor te zorgen dat de 
uitgavenprioriteiten relevant blijven; 
betreurt dat in de tussentijdse herziening 
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van het MFK voor de periode 2014-2020 
geen evaluatie van gendermainstreaming 
was opgenomen;

Or. en

Amendement 81
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de afgelopen tien 
jaar, met de versterking en handhaving 
van neoliberaal beleid, ongelijkheden op 
economisch, sociaal, werkgelegenheids- 
en gendergebied binnen en tussen de 
lidstaten zich hebben verscherpt;

Or. pt

Amendement 82
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert aan de belangrijke rol 
van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) bij de 
bewustmaking van de omvang en 
oorzaken van genderongelijkheid in de 
EU; dringt er dan ook op aan dat het 
instituut meer middelen, meer personeel 
en meer onafhankelijkheid krijgt en dat 
meer kredieten worden toegewezen aan de 
begrotingslijn "Bestrijding van 
discriminatie en bevordering van 
gelijkheid";

Or. pt
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Amendement 83
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de nodige 
middelen uit de begroting ter beschikking 
te stellen om de lidstaten te ondersteunen 
bij het versterken van de capaciteit van 
openbare arbeidsbemiddelingsdiensten, op 
het niveau van personele middelen en 
technische en structurele capaciteit, om te 
zorgen voor de vereiste actie voor de 
toepassing van bij wet of collectieve 
overeenkomst vastgestelde arbeidsrechten, 
met name door bedrijven boetes op te 
leggen in geval van niet-naleving; 
verzoekt ook om de beoordeling van de 
uitvoering van de voorwaarden bij de 
toewijzing van EU-middelen aan 
bedrijven met hoge arbeidsnormen en het 
uitblijven van discriminerende praktijken 
jegens vrouwen. 

Or. pt


