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Amendement 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
en non-discriminatie fundamentele 
waarden van de Europese Unie zijn die 
zijn verankerd in het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en het Handvest van de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat gelijke kansen op 
grond van bovengenoemde teksten verder 
moeten worden bevorderd om de 
ongelijkheid terug te dringen;

Or. en

Amendement 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat 
gendermainstreaming een belangrijk 
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instrument is om gendergelijkheid in alle 
beleidslijnen, maatregelen en acties van 
de EU, waaronder arbeidsmarktbeleid en 
sociaal beleid, te integreren, teneinde 
gelijke kansen te bevorderen en alle 
vormen van discriminatie van vrouwen uit 
te bannen;

Or. en

Amendement 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat moet 
worden herinnerd de aanbevelingen van 
de Europese pijler van sociale rechten 
over gendergelijkheid, gelijke kansen en 
actieve ondersteuning bij het vinden van 
werk;

Or. en

Amendement 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt, wijst erop 
dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt en het 
gemiddelde genderverschil in 
arbeidsparticipatie 11,5 %; wijst erop dat 
vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met flexibele arbeidsvormen, 
atypische en flexibele contracten 
(nulurencontracten, tijdelijke banen, 
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onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten, in 
combinatie met andere factoren van 
intersectionele aard, zoals 
eenoudergezinnen, de zorg voor een 
hulpbehoevende ouder, vrouwen met een 
handicap, vrouwen met een lage 
scholingsgraad of onvoldoende sociale 
voorzieningen, een grotere kans op 
armoede lopen en sneller onder de 
categorie armste werknemers zullen vallen;

Or. en

Amendement 6
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt, wijst erop 
dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 
onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

1. merkt op dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen wordt berekend als 
het verschil tussen het gemiddelde bruto-
uurloon van mannen en vrouwen, zonder 
onderscheid te maken tussen de sectoren, 
waardoor het moeilijker is de factoren 
daarvan nauwkeurig te vergelijken;

Or. es

Amendement 7
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt, wijst erop 

1. merkt op dat, volgens gegevens van 
vóór de brexit, de loonkloof in de 28 
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dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 
onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

EU-lidstaten 15,7 % bedraagt; wijst erop 
dat vrouwen, en vooral moeders of 
zwangere vrouwen, vaker dan mannen te 
maken hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 
onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

Or. it

Amendement 8
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt, wijst erop 
dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 
onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt; wijst erop 
dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, 
schijnzelfstandigheid, tijdelijke banen, 
deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten vaker 
dan mannen terechtkomen in minder 
gewaardeerde en slechtbetaalde sectoren, 
een grotere kans op armoede en 
onzekerheid lopen en sneller onder de 
categorie armste werknemers zullen vallen;

Or. en

Amendement 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt, wijst erop 
dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 
onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt, wijst erop 
dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen, 
met name alleenstaande moeders, 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 
onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

Or. fr

Amendement 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de loonkloof in de 28 
EU-lidstaten 15,7 % bedraagt, wijst erop 
dat vrouwen vaker dan mannen te maken 
hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
vanwege deze onzekere contracten een 
grotere kans op armoede lopen en sneller 
onder de categorie armste werknemers 
zullen vallen;

1. merkt op dat de gemiddelde 
loonkloof in de EU 16 % bedraagt; wijst 
erop dat vrouwen vaker dan mannen te 
maken hebben met atypische en flexibele 
contracten (nulurencontracten, tijdelijke 
banen, deeltijdwerk, enz.), en dat vrouwen 
een grotere kans op armoede lopen en 
sneller onder de categorie armste 
werknemers zullen vallen;

Or. en

Amendement 11
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de loonkloof een 
weerspiegeling is van de grotere uitbuiting 
van vrouwen op de arbeidsmarkt en is van 
mening dat discriminatie tussen vrouwen 
en mannen opzettelijk wordt gestimuleerd 
om het beleid te bevorderen en te 
intensiveren dat gericht is op het opleggen 
van lage lonen en de deregulering van 
arbeid die zowel vrouwen als mannen 
treft, zij het op een andere manier; is van 
mening dat de onderliggende oorzaken 
van loondiscriminatie tussen mannen en 
vrouwen het gevolg zijn van deze bredere 
realiteit van deregulering en devaluatie 
van arbeid, maar ook van het ontbreken 
van maatregelen die een goed evenwicht 
mogelijk maken tussen het beroeps-, 
gezins- en privéleven van vrouwen, als 
resultaat van een steeds grotere 
bevordering van onzekere 
arbeidsomstandigheden met als gevolg 
een leven met een kortere arbeidsperiode, 
en die vrouwen onzekere arbeidssituaties 
opleggen, zoals deeltijdwerk of tijdelijk 
werk met lagere lonen en steeds meer 
gedereguleerde werktijden;

Or. pt

Amendement 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat de persoonlijke en 
professionele doelstellingen van vrouwen 
en mannen vaak verschillend zijn, en dat 
het streven naar gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen voor de meeste functies 
contraproductief is, aangezien vrouwen 
en mannen niet altijd dezelfde ambities 
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hebben en bepaalde beroepen vooral 
vrouwen en andere vooral mannen 
aantrekken;

Or. fr

Amendement 13
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept op tot een gezamenlijke 
inspanning om te zorgen voor gelijke 
toegang tot banen met rechten voor 
vrouwen; bevestigt opnieuw dat 
collectieve onderhandelingen een 
doorslaggevende factor zijn bij het 
terugdraaien en tegengaan van 
ongelijkheden en dat een gelijk loon voor 
gelijk werk van gelijke waarde moet 
worden gegarandeerd;

Or. pt

Amendement 14
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat de 
langetermijneffecten van het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid een 
negatieve invloed hebben op de 
empowerment van vrouwen in alle 
aspecten van het leven, vanuit 
economisch en sociaal oogpunt, en bij het 
bereiken van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, met stijgende werkloosheid, 
deregulering van arbeid, meer 
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onzekerheid en lage lonen die met name 
vrouwen treffen, terwijl bezuinigingen op 
openbare diensten, met name op het 
gebied van gezondheidszorg en onderwijs, 
verder worden verergerd, met een focus 
op sociale rechten en uitkeringen, 
waardoor de verschillende vormen van 
discriminatie en ongelijkheid verder 
toenemen waar vrouwen mee te maken 
hebben;

Or. pt

Amendement 15
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is; wijst 
erop dat meer armoede onder vrouwen 
ook meer armoede in de hele samenleving 
betekent omdat vrouwen doorgaans 
instaan voor de aankoop van de 
belangrijkste basisgoederen en van 
cruciaal belang zijn voor het 
levensonderhoud van het gezin; is bezorgd 
over de invloed hiervan op kinderarmoede 
en waarschuwt dat in 2017 in de EU het 
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risico van armoede of sociale uitsluiting 
groter was bij kinderen dan bij elke 
andere leeftijdsgroep;

Or. en

Amendement 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de kwetsbaarste groepen in de 
samenleving, aangezien de gevolgen van 
de pandemie het ernstigst zijn voor mensen 
die in de dienstensector werken, 
zelfstandigen, tijdelijke werknemers, 
seizoensarbeiders enz., van wie een hoger 
percentage vrouw is, terwijl dit ook geldt 
voor diverse andere economische sectoren 
die getroffen zullen worden in de vorm 
van banenverlies, loonsverlagingen en/of 
dalingen van het aantal werkuren alsook 
in de vorm van een grotere behoefte aan 
zorgvoorzieningen tijdens de pandemie;

Or. en

Amendement 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is; merkt 
op dat dit ook geldt voor personen die 
vanwege hun functie meer rechtstreeks 
zijn blootgesteld aan de risico’s, zoals 
zorgverleners en ordehandhavers;

Or. fr

Amendement 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen, in het bijzonder alleenstaande 
moeders, en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
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werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

Or. fr

Amendement 19
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende werkloosheid en armoede, met 
name onder de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving. Merkt op dat 
de staking van de economische activiteiten 
en de onzekerheid over de heropstart 
ernstige gevolgen zal hebben voor, onder 
andere, de diensten-, de horeca- en de 
toeristische sector, evenals voor 
zelfstandigen en werknemers;

Or. es

Amendement 20
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
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naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, werknemers met 
een onzekere arbeidsrelatie, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

Or. pt

Amendement 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de diensten-, 
toerisme-, horeca- en zorgsector werken, 
zelfstandigen, tijdelijke werknemers, 
seizoensarbeiders enz., van wie een hoger 
percentage vrouw is;

Or. en
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Amendement 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele ongekende COVID-19-
pandemie zelfs grotere economische en 
financiële gevolgen zal hebben die direct 
voelbaar zullen zijn in de vorm van 
toenemende armoede, met name onder 
vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
werken, zelfstandigen, tijdelijke 
werknemers, seizoensarbeiders enz., van 
wie een hoger percentage vrouw is;

2. merkt op dat de armoede onder 
werkenden in de EU is gestegen van 8 % 
naar 10 % door de wereldwijde 
economische en financiële crisis van 2008, 
en dat de actuele COVID-19-pandemie 
economische en financiële gevolgen zal 
hebben die direct voelbaar zullen zijn in de 
vorm van toenemende armoede, met name 
onder vrouwen en de andere kwetsbaarste 
groepen in de samenleving, aangezien de 
gevolgen van de pandemie het ernstigst 
zijn voor mensen die in de dienstensector 
en het toerisme werken, en onder meer 
voor zelfstandigen, tijdelijke werknemers, 
seizoensarbeiders enz., van wie een hoog 
percentage vrouw is;

Or. it

Amendement 23
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat in de huidige 
COVID-19 crisis blijkt dat betaalde en 
onbetaalde zorg van essentieel belang is 
voor het welzijn en het functioneren van 
onze samenlevingen en onze planeet; 
beklemtoont dat frontlijn- en essentiële 
diensten heel vaak door vrouwen worden 
verleend, dat zij in de EU 70 % van de 
gezondheidswerkers en 83 % van het 
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zorgpersoneel van personen met een 
handicap of bejaarden uitmaken en dat 
velen onder hen een migratieachtergrond 
hebben; betreurt dat werknemers in deze 
sector traditioneel overwerkt en 
onderbetaald zijn, gezien de geringe 
sociale erkenning die zij in ons 
economisch systeem krijgen, en, in het 
geval van thuisverzorgers, dat zij vaak 
geen essentiële arbeidsrechtelijke 
bescherming genieten; verzoekt de EU 
een Europese zorgdeal goed te keuren, die 
massale investeringen in de zorgeconomie 
omvat, inzet op beleidsmaatregelen ter 
bevordering van een levenslang evenwicht 
tussen werk en 
zorgverantwoordelijkheden, tekorten op 
de arbeidsmarkt wegwerkt, in het 
bijzonder door middel van opleidingen, 
erkenning van vaardigheden en degelijke 
regelingen voor werkvergunningen, en 
zorgt voor betere werkomstandigheden in 
die sectoren;

Or. en

Amendement 24
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie met klem af 
te zien van elke politieke aanbeveling die 
onzekere arbeidsverhoudingen, 
deregulering van werktijden, 
loonsverlagingen, een aanval op 
collectieve onderhandelingen of 
privatisering van openbare en 
socialezekerheidsdiensten bevordert;

Or. pt
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Amendement 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont het belang van 
gendermainstreaming en aanpassing van 
de economische beleidsrespons aan de 
COVID-19-pandemie teneinde deze op de 
specifieke behoeften van vrouwen en de 
structuur van hun economische 
activiteiten af te stemmen, bijvoorbeeld 
door microfinanciering voor vrouwelijke 
ondernemers te stimuleren;

Or. en

Amendement 26
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de EU en haar lidstaten 
een proactief beleid voor gendergelijkheid 
en grote investeringen in openbare 
diensten te bevorderen; verzoekt de EU en 
haar lidstaten om het aanbod van 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg en de bescherming van 
moederschap en vaderschap te vergroten, 
met name door verlofverlenging, rekening 
houdend met de door de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
aanbevolen periode van zes maanden voor 
borstvoeding als een exclusieve vorm van 
voeding voor het kind, en ervoor te zorgen 
dat ze voor 100 % worden betaald zonder 
loonverlies; waarborging, na het einde 
van het zwangerschapsverlof, van het 
recht op arbeidstijdverkorting, zodat het 
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kind borstvoeding kan krijgen totdat het 
ten minste twee jaar oud is, en concrete 
maatregelen nemen om die bescherming 
te garanderen, naast investeringen in de 
totstandbrenging van een gratis openbaar 
netwerk van kinderopvang en onderwijs; 
verwerpt de bevordering van zogenaamde 
“flexibele” arbeidsverhoudingen die de 
deregulering van arbeid bevorderen, 
vrouwen ertoe aanzetten thuis te blijven 
en aldus de logica van discriminatie van 
vrouwen voeden;

Or. pt

Amendement 27
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Europese Commissie 
een genderperspectief en de verschillende 
ervaringen van vrouwen en de meest 
achtergestelde groepen in alle initiatieven 
en bijkomende EU-fondsen voor de 
aanpak van de COVID-19-crisis op te 
nemen en specifieke 
financieringsregelingen op te zetten om 
vrouwen met onzekere en informele 
banen te steunen;

Or. en

Amendement 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen, rekening 
houdend met de gemiddelde trend dat 
vrouwen een groter risico op armoede en 
sociale uitsluiting lopen dan mannen 
(22,8 % in 2018 in de EU), gecombineerd 
met andere intersectionele risicofactoren 
zoals inactiviteit, tekort aan opvang voor 
kinderen en hulpbehoevende 
familieleden, waardoor moet worden 
vastgesteld dat sommige specifieke 
categorieën een groter risico op armoede 
lopen;

Or. en

Amendement 29
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even 
groot risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat vrouwen 
een bijdrage leveren aan de economie en 
aan de bestrijding van armoede door hun 
betaald werk en hun onbetaald werk 
thuis, in de gemeenschap en op de 
werkplek; is van mening dat het aan 
vrouwen toekennen van middelen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van hun potentieel een doorslaggevende 
factor is voor de armoedebestrijding;

Or. es
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Amendement 30
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen; met name een 
zeer groot risico dat nog groter kan zijn in 
geval van intersectionaliteit bij deze 
categorieën van mensen;

Or. es

Amendement 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook vrouwelijke 
vluchtelingen en migranten, vrouwen van 
kleur, homoseksuele, biseksuele en 
transgendervrouwen en vrouwen met een 
handicap, een even groot risico op armoede 
en sociale uitsluiting lopen;

Or. en
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Amendement 32
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat er sprake 
is van een risico op armoede, waarvan 
oudere vrouwen, moeders en vrouwen met 
een handicap de negatieve gevolgen 
kunnen ondervinden;

Or. it

Amendement 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook langdurig 
werkloze en inactieve vrouwen, 
vrouwelijke immigranten, vrouwen uit 
etnische minderheden en vrouwen met een 
handicap, een even groot risico op armoede 
lopen;

Or. en

Amendement 34



PE650.656v01-00 22/54 AM\1204404NL.docx

NL

Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen, vrouwen met 
kinderen en alleenstaande moeders 
behoren, alsook homoseksuele, biseksuele 
en transgendervrouwen en vrouwen met 
een handicap, een even groot risico op 
armoede lopen;

Or. en

Amendement 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook homoseksuele, 
biseksuele en transgendervrouwen en 
vrouwen met een handicap, een even groot 
risico op armoede lopen;

3. merkt op dat de armoedecijfers 
onder vrouwen in de lidstaten weliswaar 
aanzienlijk uiteenlopen, maar dat de 
risicogroepen, waartoe oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen en alleenstaande 
moeders behoren, alsook vrouwen met een 
handicap, een even groot risico op armoede 
lopen;

Or. fr

Amendement 36
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat één op de twee 
mensen met een niet-EU-
migratieachtergrond een risico op 
armoede of sociale uitsluiting loopt, dat 
bijzonder veel vrouwelijke migranten en 
vluchtelingen in een precaire 
arbeidssituatie verkeren en dat de 
armoedecijfers extreem hoog zijn bij 
personen met een afhankelijke of illegale 
status; wijst erop dat vier op de vijf Roma 
een inkomen hebben dat onder de 
armoedegrens ligt, en dat minder dan één 
op de vijf Roma-vrouwen (van 16 jaar en 
ouder) een baan heeft; wijst erop dat 
discriminatie op het gebied van toegang 
tot en kwaliteit van onderwijs, opleiding 
en arbeid deze toestand in de hand werkt; 
verzoekt de EU met de lidstaten samen te 
werken om alle EU- en nationale 
arbeidsnormen zonder enige vorm van 
discriminatie te passen en doeltreffende 
en onafhankelijke monitoring-, klachten- 
en verhaalmechanismen op te zetten die 
voor alle werknemers toegankelijk zijn;

Or. en

Amendement 37
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er volgens Eurostat in 
de EU-lidstaten momenteel 64,6 miljoen 
vrouwen en 57,6 miljoen mannen in 
armoede leven, hetgeen aantoont dat 
armoede verschillende gevolgen voor 
mannen en vrouwen heeft;

4. merkt op dat er volgens Eurostat in 
de EU-lidstaten momenteel 64,6 miljoen 
vrouwen en 57,6 miljoen mannen in 
armoede leven, hetgeen aantoont dat 
armoede verschillende gevolgen voor 
mannen en vrouwen heeft; benadrukt dat 
de blootstelling van vrouwen aan armoede 
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op basis van de beschikbare gegevens 
waarschijnlijk een onderschatting is 
omdat armoede nu doorgaans op 
gezinsniveau wordt gemeten en er daarbij 
wordt van uitgegaan dat de middelen 
binnen een gezin gelijk worden verdeeld 
tussen mannen en vrouwen; verzoekt de 
lidstaten op individueel niveau en niet 
alleen op gezinsniveau armoedecijfers te 
verzamelen en andere gelijkheidsgegevens 
en genderanalyses toe te passen op de 
armoedestatistieken;

Or. en

Amendement 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er volgens Eurostat in 
de EU-lidstaten momenteel 64,6 miljoen 
vrouwen en 57,6 miljoen mannen in 
armoede leven, hetgeen aantoont dat 
armoede verschillende gevolgen voor 
mannen en vrouwen heeft;

4. merkt op dat er volgens Eurostat, 
waarbij niet is aangegeven of dit om 
gegevens van vóór de brexit gaat, in de 
EU-lidstaten momenteel 64,6 miljoen 
vrouwen en 57,6 miljoen mannen in 
armoede leven, hetgeen aantoont dat de 
omvang van de gevolgen van armoede in 
verschillende mate voelbaar is voor 
mannen en vrouwen en dat de lidstaten 
dan ook actie moeten ondernemen om een 
fiscaal beleid vast te stellen dat gericht is 
op groei en het opheffen van de 
bezuinigingsbeperkingen, teneinde de 
armoede te bestrijden en de 
werkgelegenheid te bevorderen;

Or. it

Amendement 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er volgens Eurostat in 
de EU-lidstaten momenteel 64,6 miljoen 
vrouwen en 57,6 miljoen mannen in 
armoede leven, hetgeen aantoont dat 
armoede verschillende gevolgen voor 
mannen en vrouwen heeft;

4. merkt op dat er volgens Eurostat in 
de EU-lidstaten momenteel 64,6 miljoen 
vrouwen en 57,6 miljoen mannen in 
armoede leven, hetgeen aantoont dat 
armoede verschillende gevolgen voor 
mannen en vrouwen heeft; merkt op dat 
die cijfers aantonen dat heel veel vrouwen 
door armoede worden getroffen en dat zij 
samen met andere indicatoren moeten 
worden onderzocht (bijvoorbeeld leeftijd, 
levensverwachting, inkomensongelijkheid, 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, 
gezinstype, sociale overdrachten) om het 
belang ervan ten volle te begrijpen en 
manieren te vinden om alle componenten 
ervan aan te pakken;

Or. en

Amendement 40
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er volgens Eurostat in 
de EU-lidstaten momenteel 64,6 miljoen 
vrouwen en 57,6 miljoen mannen in 
armoede leven, hetgeen aantoont dat 
armoede verschillende gevolgen voor 
mannen en vrouwen heeft;

4. merkt op dat we, gezien de huidige 
situatie met het coronavirus, rekening 
moeten houden met een volkomen nieuwe 
situatie wat betreft de statistieken over 
uitdagingen zoals armoede of de 
loonkloof;

Or. es

Amendement 41
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting 
die vooral vrouwen en kinderen treft; 
verzoekt de lidstaten specifieke 
maatregelen te nemen ter bestrijding van 
de economische, sociale en culturele 
oorzaken van prostitutie en maatregelen 
voor mensen te ondersteunen die worden 
geprostitueerd om hun sociale en 
professionele re-integratie mogelijk te 
maken;

Or. pt

Amendement 42
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

Schrappen

Or. es

Amendement 43
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft; 
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verzoekt de lidstaten met klem specifieke 
maatregelen te nemen om het 
armoederisico voor oudere vrouwen te 
bestrijden door de pensioenen en sociale 
uitkeringen te verhogen; acht het 
absoluut noodzakelijk de 
pensioenongelijkheden weg te werken en 
tegelijkertijd de pensioenen te verbeteren 
en, om dit te bereiken, de openbare, 
universele en op solidariteit gebaseerde 
socialezekerheidsstelsels in stand te 
houden, zodat een herverdelend karakter 
en een redelijk en waardig inkomen na 
een leven lang werken wordt 
gegarandeerd, de duurzaamheid van de 
openbare socialezekerheidsstelsels door 
het creëren van banen met rechten wordt 
gewaarborgd en lonen worden verbeterd;

Or. pt

Amendement 44
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft; 
betreurt dat veel oudere vrouwen 
noodgedwongen moeten overleven met 
een te klein pensioen omdat de 
pensioensystemen gebaseerd zijn op de 
betaling van bijdragen gedurende het hele 
beroepsleven en zij onvoldoende flexibel 
zijn om rekening te houden met 
onderbroken, atypische of deeltijdse 
loopbanen; verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie te werken aan de 
invoering van een minimuminkomen en 
een levensloopbenadering toe te passen op 
het pensioenbeleid met specifieke 
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maatregelen zodat de pensioenen van 
atypische of niet-standaard werknemers 
op hetzelfde niveau liggen als die van 
andere werknemers;

Or. en

Amendement 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft, 
wat het resultaat is van de opeenstapeling 
van meerdere vormen van ongelijkheid 
doorheen de loopbaan (arbeidsintensiteit, 
werkduur, loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, perioden van afwezigheid van 
de arbeidsmarkt) die medebepalend zijn 
voor de grotere armoede onder vrouwen 
in het algemeen; wijst derhalve op het 
belang van grotere bewustmaking van de 
gevolgen van keuzes die vrouwen maken 
op de arbeidsmarkt, en op het belang van 
hun economische onafhankelijkheid om 
armoede en sociale uitsluiting te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, hoofdzakelijk ten gevolge van 
gendergerelateerde onbetaalde zorgtaken, 
levenslange verschillen in loon en 
werkuren met lagere pensioenen tot 
gevolg, verschillende pensioenleeftijden 
voor mannen en vrouwen in sommige 
lidstaten en het feit dat een groter aantal 
oudere vrouwen alleen woont; stelt met 
spijt vast dat de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % 
bedraagt, meer dan het dubbele van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, wat 
duidelijk aantoont dat de gevolgen van 
loonongelijkheid zich met de jaren 
opstapelen;

Or. en

Amendement 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft; 
vraagt om de essentiële rol die moeders 
spelen in de opvoeding van hun kinderen 
opnieuw naar waarde te schatten, met 
name wat de hoogte van de pensioenen 
betreft;

Or. fr

Amendement 48
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft, en 
wijst erop dat dit wordt veroorzaakt door 
het loonverlies van werkende moeders, de 
zogenaamde “moederschapsloonkloof”;

Or. en

Amendement 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft; 
vraagt dat overlevende echtgenoten het 
pensioen kunnen ontvangen dat eerder 
aan hun echtgeno(o)t(e) werd betaald;

Or. fr

Amendement 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt met bezorgdheid op dat 
armoede onder vrouwen toeneemt met de 
leeftijd, waarbij de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen rond de 39 % blijft;

5. merkt op dat armoede onder 
vrouwen, net als die onder mannen, 
toeneemt met de leeftijd, waarbij de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
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rond de 39 % blijft;

Or. it

Amendement 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat armoede onder 
werkenden voor een deel kan worden 
verholpen door de dieperliggende 
oorzaken en componenten ervan aan te 
pakken, zoals onderwijs, opleiding en 
zorgvoorzieningen, die van 
doorslaggevend belang zijn en waarmee 
derhalve rekening moet worden gehouden 
bij het uittekenen van het beleid;

Or. en

Amendement 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het belangrijk is de 
positie van vrouwen te versterken door te 
voorzien in onderwijs, opleiding en 
levenslang leren voor vrouwen, factoren 
die van cruciaal belang zijn om 
stereotypering tegen te gaan en 
hardnekkige ongelijkheden te bestrijden, 
alsook om de arbeidsparticipatie van 
vrouwen en hun 
ondervertegenwoordiging in bepaalde 
sectoren zoals STEM en AI aan te 
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pakken;

Or. en

Amendement 53
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en beïnvloed wordt door, onder 
andere, carrièreonderbrekingen vanwege 
het opvoeden van en zorgen voor kinderen 
en het zorgen voor zieke en 
hulpbehoevende personen. Herinnert 
eraan dat die verantwoordelijkheid is 
beschermd op basis van de grondrechten 
die zijn vastgelegd in het Handvest van de 
Verenigde Naties en het Statuut van het 
Internationale Gerechtshof, waar 
“opnieuw het vertrouwen in de 
grondrechten van de mens, in de 
waardigheid en waarde van de menselijke 
persoon, in de gelijke rechten van 
mannen en vrouwen, alsmede van grote 
en kleine volken te bevestigen” in de 
preambule wordt onderstreept als een van 
de fundamentele doelstellingen van de 
Verenigde Naties. Die bescherming strekt 
zich tevens uit tot het gezin als instituut 
zoals is vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens 
van 1948 waar in artikel 16, lid 3, het 
volgende wordt bepaald: “het gezin is de 
natuurlijke en fundamentele 
groepseenheid van de maatschappij en 
heeft recht op bescherming door de 
maatschappij en de Staat”;

Or. es
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Amendement 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door de onderwaardering van arbeid die 
doorgaans door vrouwen wordt verricht, 
ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen, 
wat een invloed heeft op promoties en 
pensioenen, de ongelijke verdeling van 
onbetaalde taken bij het zorgen voor zieke 
en hulpbehoevende personen en in het 
huishouden, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is; wijst op de dringende nood aan 
toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang; verzoekt de lidstaten 
nogmaals de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven 
volledig ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door carrièreonderbrekingen vanwege het 
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carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is, en dat, om hardnekkige 
ongelijkheden en de vervrouwelijking van 
armoede tegen te gaan, derhalve acties en 
beleidsmaatregelen moeten worden 
bevorderd in diverse domeinen en fases, te 
beginnen met onderwijs en opleiding, om 
segregatie op de arbeidsmarkt 
systematisch aan te pakken;

Or. en

Amendement 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen, net als die onder mannen, een 
probleem met meerdere facetten is en 
rechtstreeks beïnvloed wordt door 
ongelijke eigendomsverwerving, het 
zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, wat betekent dat ze moeten 
worden beschermd door een echte cultuur 
van meritocratie te bevorderen waarin 
rekening wordt gehouden met waarde en 
capaciteiten, en 
stimuleringsmechanismen voor 
ondernemerschap en productie worden 
bevorderd om bestaande ongelijkheden te 
overwinnen;

Or. it
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Amendement 57
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, door segregatie in het onderwijs 
en vervolgens op de arbeidsmarkt, en door 
de toenemende invloed van de islamitische 
wet op politiek, sociaal en 
maatschappelijk vlak, waardoor het 
hoogste percentage werknemers met een 
laag loon vrouw is;

Or. fr

Amendement 58
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen, in 
voorkomend geval met een handicap, en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;
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Or. es

Amendement 59
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
banen met rechten, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

Or. pt

Amendement 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
noodzakelijke carrièreonderbrekingen 
vanwege het opvoeden van en zorgen voor 
kinderen, maar ook door het zorgen voor 
zieke en hulpbehoevende personen, en 
door segregatie in het onderwijs en 
vervolgens op de arbeidsmarkt, waardoor 
het hoogste percentage werknemers met 
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vrouw is; een laag loon vrouw is;

Or. fr

Amendement 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door ongelijke eigendomsverwerving, 
carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door segregatie in het 
onderwijs en vervolgens op de 
arbeidsmarkt, waardoor het hoogste 
percentage werknemers met een laag loon 
vrouw is;

6. benadrukt dat armoede onder 
vrouwen een probleem met meerdere 
facetten is en rechtstreeks beïnvloed wordt 
door carrièreonderbrekingen vanwege het 
opvoeden van en zorgen voor kinderen en 
het zorgen voor zieke en hulpbehoevende 
personen, en door de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen, de langere 
levensverwachting van vrouwen en hun 
tewerkstelling in lager betaalde functies, 
waardoor het hoogste percentage 
werknemers met een laag loon vrouw is;

Or. en

Amendement 62
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten met klem de 
voorwaarden te scheppen om de 
structurele oorzaken van armoede en 
sociale uitsluiting uit te roeien en te 
bestrijden; om de toegang tot 
verschillende soorten sociale 
voorzieningen voor kinderen, jongeren, 
volwassenen, ouderen, personen met een 
handicap en andere sociale groepen te 
bevorderen, om te proberen publieke 
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reacties te bieden waar deze ontbreken; 
om betere voorwaarden te bieden op het 
gebied van huisvesting en mobiliteit en in 
te grijpen op de verschillende gebieden 
waarop sociale insluiting wordt bepaald, 
zoals gezinssituatie, stedelijke ruimten, 
onderwijs en gezondheidsbevordering, 
vrije tijd en recreatieruimten en toegang 
tot cultuur, sport en informatie en kennis;

Or. pt

Amendement 63
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de 
uitdrukkelijke en gedenkwaardige 
erkenning van de cruciale rol die het 
gezin als instituut voor alle lidstaten heeft 
gespeeld als belangrijkste steun en 
garantie voor het wetgevingsbeleid dat is 
uitgevaardigd als gevolg van de lockdown 
tijdens de ernstige gezondheidscrisis door 
het coronavirus en als het instituut dat het 
eerst is getroffen, dat nood heeft aan 
steun en waarmee rekening moet worden 
gehouden in het beleid dat na de crisis 
wordt opgesteld;

Or. es

Amendement 64
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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6 bis. verzoekt de Europese Commissie 
aanvullende initiatieven te ontwikkelen 
ter bevordering van banencreatie voor 
vrouwen, vooral voor vrouwen die op 
diverse manieren worden 
gediscrimineerd, niet alleen om de 
armoede terug te dringen, maar ook om 
de arbeidskwaliteit en hun financiële 
onafhankelijkheid te verbeteren en te 
voorkomen dat banen nog flexibeler en 
onzekerder worden;

Or. en

Amendement 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor gelijke 
arbeidsparticipatie en gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
en initiatieven te nemen om de toegang 
van vrouwen tot financiële middelen, 
vrouwelijk ondernemerschap, de 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
toekomstgerichte sectoren zoals STEM en 
de financiële onafhankelijkheid van 
vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. maakt zich zorgen dat de 
COVID-19-pandemie en de negatieve 
economische gevolgen ervan bepaalde 
groepen van vrouwen onevenredig hard 
zullen treffen, zoals alleenstaande 
moeders, vrouwelijke migranten en 
vrouwen met een laag inkomen, onzekere 
en deeltijdse banen, en dat daardoor voor 
hen het risico op armoede, werkeloosheid, 
sociale uitsluiting of dakloosheid zal 
toenemen;

Or. en

Amendement 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat het vaak vrouwen 
zijn die in de frontlinie van de COVID-19-
crisis werkzaam zijn, wat zal leiden tot de 
erkenning en waardering van de cruciale 
rol van vrouwen in alle geledingen van 
onze samenleving;

Or. fr

Amendement 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op het regelmatig overleg 
tussen vrouwen in armoede en 
beleidsmakers via fora op nationaal, 
regionaal en Europees niveau om de 
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efficiëntie van de huidige 
beleidsmaatregelen/dienstverlening na te 
gaan en oplossingen voor te stellen;

Or. en

Amendement 69
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de lidstaten 
gendergerelateerde segregatie op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan door te 
investeren in formeel, informeel en niet-
formeel onderwijs, levenslang leren en 
beroepsonderwijs voor vrouwen en 
gediscrimineerde groepen zodat zij 
toegang hebben tot hoogwaardige banen 
en tot mogelijkheden om zich om te 
scholen en bij te scholen om in te spelen 
op toekomstige veranderingen op de 
arbeidsmarkt; vraagt in het bijzonder dat 
meer wordt ingezet op STEM-vakken, 
digitaal onderwijs, artificiële intelligentie 
en financiële geletterdheid om bestaande 
stereotypen in het onderwijs te bestrijden 
en ervoor te zorgen dat meer vrouwen in 
deze sectoren actief worden en bijdragen 
aan de ontwikkeling ervan;

Or. en

Amendement 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat 70 % van alle 
gezondheids- en maatschappelijke 
werkers ter wereld, zoals dokters, 
verpleegkundigen en hulpverleners, 
vrouw is; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de openbare investeringen af te 
stemmen op de behoeften van vrouwelijke 
gezondheidswerkers, zoals 
beschermingsmiddelen met inbegrip van 
sanitaire producten, en de lonen en 
arbeidsomstandigheden in sterk door 
vrouwen gedomineerde sectoren 
aanzienlijk te verbeteren;

Or. en

Amendement 71
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie de aanzet te 
geven tot de nodige maatregelen bij de 
verslaglegging of werkgroepen te 
bevorderen die deze bescherming van de 
samenleving en de lidstaten duidelijk 
stellen voor het gezin als instituut om de 
volwaardige en volledige ontwikkeling 
ervan te waarborgen;

Or. es

Amendement 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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6 ter. onderstreept dat ngo’s voldoende 
financiering moet krijgen en beklemtoont 
dat zij toegang moeten hebben tot 
EU-middelen om innovatieve en 
doeltreffende diensten ter bestrijding van 
armoede te kunnen aanbieden;

Or. en

Amendement 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. merkt op dat winkeliers, 
hun werknemers en schoonmakers 
grotendeels vrouwen zijn, die vaak slechts 
het minimumloon krijgen, en dat hun 
risico op armoede door de COVID-19-
pandemie nog is toegenomen; 
beklemtoont dat er dringend nood is aan 
meer recht op betaalde vakantie, kortere 
werktijden en betere sociale bescherming 
voor vrouwen met een onzekere baan of 
die hun baan al hebben verloren, en dat 
er sociaaleconomische vangnetten moeten 
worden opgezet voor vrouwen met een 
onzekere baan of een precair 
arbeidscontract;

Or. en

Amendement 74
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie het 
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begrip gezin op te nemen als sociale 
realiteit die de samenleving het meeste 
voordeel oplevert, om de ongelijkheden te 
verkleinen en met name als essentiële 
ondersteuning in situaties van armoede 
onder werknemers;

Or. es

Amendement 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. beklemtoont dat er moet 
worden voorzien in gratis kinderopvang 
voor alle soorten ouders ongeacht hun 
gezinssamenstelling die in essentiële 
sectoren werken, en in grotere 
ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, 
waaronder zij die zorgen voor 
familieleden met een handicap;

Or. en

Amendement 76
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. verzoekt de Commissie om 
maatregelen op Europees niveau om door 
vrouwen geleide kleine en middelgrote 
ondernemingen tijdens en na de crisis 
beter te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. wijst op het regelmatig 
overleg tussen vrouwen in armoede en 
beleidsmakers via fora op nationaal, 
regionaal en Europees niveau om de 
efficiëntie van de huidige 
beleidsmaatregelen/dienstverlening na te 
gaan en oplossingen voor te stellen;

Or. en

Amendement 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. onderstreept dat ngo’s 
voldoende financiering moet krijgen en 
beklemtoont dat zij toegang moeten 
hebben tot EU-middelen om innovatieve 
en doeltreffende diensten ter bestrijding 
van armoede te kunnen aanbieden;

Or. en

Amendement 79
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement
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7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten, en meer concreet om voor 2021 
een voorstel in te dienen betreffende 
bindende maatregelen inzake 
loontransparantie, zoals vastgelegd in de 
strategie voor gendergelijkheid 2020-
2025; verzoekt de Commissie tijdig een 
herziening van Richtlijn 2006/54/EG in te 
dienen teneinde de bepalingen ter 
bestrijding van hardnekkige discriminatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
versterken en elke vorm van discriminatie 
op basis van seksuele geaardheid, 
genderidentiteit of geslachtsverandering 
te verbieden;

Or. en

Amendement 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten door het beginsel van gelijk loon 
voor gelijk werk voor mannen en vrouwen 
naar voren te schuiven, en is verheugd 
over haar toezegging om actie te 
ondernemen in de onlangs 
aangekondigde strategie voor 
gendergelijkheid; kijkt met belangstelling 
uit naar het voorstel over een bindend 
kader voor loontransparantie, dat 
rekening houdt met de impact van de 
COVID-19-pandemie, en naar andere 
maatregelen ter bevordering van de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en 
gelijke kansen;
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Or. en

Amendement 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 
2020-2025”, en in het bijzonder met haar 
toezegging om de Barcelonadoelstellingen 
te herzien om verdere opwaartse 
convergentie tussen de lidstaten te 
bereiken op het gebied van voorschools 
onderwijs en opvang, een kindergarantie 
in te voeren, regelgeving over 
loontransparantie tot stand te brengen en 
de mogelijke opbouw van pensioenrechten 
tijdens zorggerelateerde 
loopbaanonderbrekingen te bekijken, die 
allemaal helpen om gendergerelateerde 
armoede aan te pakken.

Or. en

Amendement 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie de lidstaten 
te ondersteunen bij hun acties om de 
ongelijkheden op het gebied van werk en 
beloning op te lossen, en de toegang tot 
werk en economische stabiliteit voor 
mannen en vrouwen te bevorderen, 
teneinde gezinnen te ondersteunen en het 
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geboortecijfer op pijl te houden, ook in 
het licht van deze periode van 
gezondheidscrises als gevolg van de 
COVID-19-pandemie;

Or. it

Amendement 83
Arba Kokalari

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten, met volledige inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel, de bevoegdheid 
van de lidstaten met betrekking tot de 
arbeidsmarkt, en de autonomie van de 
sociale partners in alle lidstaten.

Or. sv

Amendement 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten, zonder te vergeten dat de 
subsidiariteit voorschrijft dat het sociaal 
beleid onder de bevoegdheid en de 
soevereiniteit van de lidstaten valt.

Or. fr
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Amendement 85
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie 
overeenstemming met Richtlijn 
2006/54/EG te waarborgen om in de 
praktijk volledige gelijkheid van mannen 
en vrouwen in het beroepsleven te 
verzekeren.

Or. es

Amendement 86
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten, en daarbij een intersectionele 
benadering van de mensenrechten te 
hanteren;

Or. es

Amendement 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, bij 
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dichten. gelijk werk en gelijke competenties, te 
dichten.

Or. fr

Amendement 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

7. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen om de 
loonkloof en de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten.

Or. en

Amendement 89
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Europese Commissie 
zo snel mogelijk een ambitieuze Europese 
strategie inzake handicaps voor de periode 
na 2020 voor te leggen met voorstellen die 
het bewustzijn van wettelijke rechten, 
waaronder het recht op werk en 
werkgelegenheid, van personen met een 
handicap aanscherpen, en met 
maatregelen om hun integratie op de 
arbeidsmarkt en de bevordering van 
gelijke kansen te stimuleren, met 
bijzondere aandacht voor de situatie van 
vrouwen met een handicap en manieren 
om intersectionele vormen van 
discriminatie aan te pakken.
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Or. en

Amendement 90
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie passende 
vangnetmaatregelen te bevorderen om 
situaties van uitval en sociale uitsluiting 
te voorkomen, zodat vrouwen in 
ongunstige economische omstandigheden 
hun bestaansmiddelen en hun inkomsten 
in tijden van crisis kunnen behouden;

Or. es

Amendement 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de ongelijkheden 
waarmee vrouwen worden 
geconfronteerd, doeltreffend te bestrijden, 
door de belangrijkste componenten ervan 
aan te pakken, zoals obstakels op de 
arbeidsmarkt en toegang tot betaalbare en 
kwaliteitsvolle diensten zoals 
kinderopvang en langdurige zorg;

Or. en

Amendement 92
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. merkt op dat de pandemie die we 
doormaken, ons in staat heeft gesteld om 
met succes om te gaan met nieuwe 
manieren van werken, zoals telewerken, 
flexibele werktijden of vergaderingen op 
afstand. Deze omstandigheden tonen aan 
dat er mogelijk alternatieven zijn om het 
beroeps- en gezinsleven beter te 
combineren. De technologische 
vooruitgang heeft ons interactieve 
communicatiemiddelen geboden waarvoor 
we minder moeten reizen, waardoor we op 
grotere afstand van de grote steden 
zouden kunnen wonen en ontvolkte 
gebieden, die een hogere levenskwaliteit 
bieden tegen lagere kosten, nieuw leven 
kunnen worden ingeblazen. Deze 
vooruitgang moet worden geconsolideerd 
door ondernemingen aan te sporen dit 
soort initiatieven naar beste vermogen te 
behouden en economische steun te bieden 
om te investeren in de verbetering van de 
infrastructuur die een eerlijke toegang tot 
technologische middelen op het 
grondgebied van de EU waarborgt, 
waardoor de kansen die door deze nieuwe 
manieren van werkgelegenheid scheppen, 
ontstaan voor iedereen gelijk zijn.

Or. es

Amendement 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten ervoor te zorgen dat Europese 
regelgeving inzake gendergelijkheid met 
een directe impact op de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, 
zoals de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven, ten 
uitvoer wordt gelegd en dat de 
vooruitgang op dat gebied nauwlettend 
wordt opgevolgd;

Or. en

Amendement 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten armoede onder werkende 
vrouwen in al haar vormen en alle 
oorzaken ervan systematisch te 
onderzoeken en aan te pakken;

Or. en

Amendement 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. verzoekt de Commissie een 
EU-strategie voor zorgverleners op te 
stellen, ingevolge de sociale gevolgen van 
een verandering van baan of het verlies 
ervan, met name voor personen met 
zorgverantwoordelijkheden, van wie een 
onevenredig groot aantal vrouw is.
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Or. en


