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Amendement 354
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. wijst er nogmaals op dat geslacht 
en gender aanzienlijke implicaties hebben 
voor de volksgezondheid, preventie, 
diagnose en behandeling van ziekten, 
omdat zowel biologische als sociale 
aspecten van cruciale invloed zijn op de 
gezondheid, en benadrukt dat onderzoek 
naar de verschillen tussen mannen en 
vrouwen met betrekking tot hun 
gezondheid moet worden gesteund via 
Horizon Europe om gezondheidsstelsels 
aan te moedigen ervoor te zorgen dat ze 
afgestemd zijn op de behoeften van zowel 
mannen als vrouwen;

Or. en

Amendement 355
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. herhaalt dat er voorwaarden 
verbonden moeten worden aan de 
toewijzing van EU-middelen aan 
bedrijven die niet voldoen aan strenge 
arbeidsnormen en vrouwen 
discrimineren;

Or. pt

Amendement 356
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt dat de respons 
op de COVID-19 epidemie zou kunnen 
worden gebruikt om aanvullende 
middelen vrij te maken die de lidstaten 
kunnen aanwenden om slachtoffers van 
geweld te ondersteunen; dringt er bij de 
lidstaten op aan de arbeidsrechten van 
vrouwen meer te beschermen, o.a. door 
precaire arbeidsomstandigheden aan te 
pakken, alsmede lage lonen en 
onregelmatige werktijden, en door 
werkloze of economisch en sociaal 
kwetsbare vrouwen te ondersteunen; is 
van mening dat alle EU-middelen die 
geïnvesteerd worden in maatregelen die 
bedoeld zijn om de COVID-19 uitbraak en 
de gevolgen ervan aan te pakken, 
waardoor de economische en sociale 
problemen zijn verergerd, voor 100% 
gefinancierd mogen worden;

Or. pt

Amendement 357
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. erkent dat nieuwe en 
verbeterde onderwijs- en sociale 
infrastructuur voor kinderen, jongeren en 
ouderen noodzakelijk is, inclusief meer 
(en betere) kansen om toegang te krijgen 
tot onderwijs en om discriminatie tegen te 
gaan, via specifieke maatregelen; dringt 
er bij de lidstaten op aan de voorwaarden 
te scheppen om de structurele oorzaken 
van armoede en sociale uitsluiting uit te 
bannen en tegen te gaan; om de toegang 
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tot verschillende soorten sociale 
voorzieningen voor kinderen, jongeren, 
volwassenen, ouderen en mensen met een 
handicap, o.a. te verbeteren zodat zij 
kunnen worden ondersteund wanneer zij 
daar behoefte aan hebben; om voor betere 
woonomstandigheden en mobiliteitsopties 
te zorgen en maatregelen te treffen op 
gebieden als sociale inclusie, zoals voor 
gezinssituaties, stedelijke ruimten, 
bevordering van onderwijs en gezondheid, 
ruimten voor vrijetijdsbesteding en 
toegang tot cultuur, sport en informatie 
en kennis;

Or. pt

Amendement 358
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen 
in het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële 
en institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen en aan nationaal 
en lokaal klimaatbeleid worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen 
en meisjes als katalysatoren van 
verandering wordt erkend en 
ondersteund;

Schrappen

Or. es

Amendement 359
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen in 
het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële en 
institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen en aan nationaal 
en lokaal klimaatbeleid worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen 
en meisjes als katalysatoren van 
verandering wordt erkend en ondersteund;

16. is zeer bezorgd over het feit dat er 
in de Green New Deal en gerelateerde 
initiatieven geen aandacht is voor het 
genderperspectief en dat er niet in wordt 
verwezen naar gendergelijkheid; dringt 
erop aan dat gendermainstreaming wordt 
opgenomen in het milieu- en klimaatbeleid 
van de EU, waaronder de Green Deal, en 
dat al deze beleidsmaatregelen gepaard 
gaan van strenge 
gendereffectbeoordelingen om de 
bestaande genderongelijkheid en andere 
vormen van sociale exclusie aan te 
pakken; dringt er bij de Commissie op aan 
financiële en institutionele steun te 
vergroten voor een gendergelijk milieu- 
en klimaatbeleid, en sterke 
beleidsmaatregelen te treffen ter 
bevordering van de gelijke deelname van 
vrouwen aan besluitvormingsorganen en 
hun deelname aan nationaal en lokaal 
klimaatbeleid te waarborgen, en de rol van 
vrouwen en meisjes als katalysatoren van 
verandering te erkennen en ondersteunen;

Or. en

Amendement 360
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen in 
het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële en 
institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen en aan nationaal 
en lokaal klimaatbeleid worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen en 

16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen in 
het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële en 
institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen en aan nationaal 
en lokaal klimaatbeleid worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen en 
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meisjes als katalysatoren van verandering 
wordt erkend en ondersteund;

meisjes als katalysatoren van verandering 
wordt erkend en ondersteund; verzoekt de 
Europese instanties de klimaatkwestie met 
de nodige ernst te behandelen en te 
voorkomen dat een beroep wordt gedaan 
op mediafiguren, met name 
minderjarigen, van wie de 
handelingsautonomie en de 
geloofwaardigheid in dit verband in 
twijfel kunnen worden getrokken;

Or. fr

Amendement 361
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen 
in het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële 
en institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen en aan nationaal 
en lokaal klimaatbeleid worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen en 
meisjes als katalysatoren van verandering 
wordt erkend en ondersteund;

16. dringt erop aan dat financiële en 
institutionele steun, genderexpertise en 
sterke milieubeleidsmaatregelen ter 
bevordering van de gelijke deelname van 
vrouwen aan besluitvormingsorganen en 
aan nationaal en lokaal klimaatbeleid 
worden gewaarborgd om ervoor te zorgen 
dat de rol van vrouwen en meisjes als 
katalysatoren van verandering wordt 
erkend en ondersteund;

Or. pl

Amendement 362
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement
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16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen in 
het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële en 
institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen en aan nationaal 
en lokaal klimaatbeleid worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen 
en meisjes als katalysatoren van 
verandering wordt erkend en ondersteund;

16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen in 
het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële en 
institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen worden 
gewaarborgd; wijst erop dat nationale en 
lokale klimaatbeleidsmaatregelen van 
vitaal belang zijn voor 
klimaatrechtvaardigheid op de lange 
termijn; dringt er op aan dat de rol van 
vrouwen en meisjes als katalysatoren van 
verandering wordt erkend en ondersteund;

Or. en

Amendement 363
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat 
gendermainstreaming wordt opgenomen 
in het milieu- en klimaatbeleid van de EU, 
waaronder de Green Deal, dat financiële 
en institutionele steun, genderexpertise en 
sterke beleidsmaatregelen ter bevordering 
van de gelijke deelname van vrouwen aan 
besluitvormingsorganen en aan nationaal 
en lokaal klimaatbeleid worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen en 
meisjes als katalysatoren van verandering 
wordt erkend en ondersteund;

16. dringt erop aan dat de rechten van 
vrouwen worden beschermd, evenals hun 
rol in het milieubeleid van de EU, dat 
financiële en institutionele steun en sterke 
beleidsmaatregelen ter bevordering van de 
gelijke deelname van vrouwen in 
besluitvormingsorganen en nationale en 
lokale overheidsinstanties worden 
gewaarborgd, en dat de rol van vrouwen en 
meisjes als aanjagers van verandering net 
zoals die van mannen wordt erkend en 
ondersteund;

Or. it

Amendement 364
Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat het van groot belang 
is dat gendergelijkheidsaspecten in 
verband met de toekomstige 
werkomgeving, waaronder vergroening en 
digitalisering van de economie, worden 
aangepakt; betreurt het dat de nieuwe 
EU-strategie voor gendergelijkheid en de 
Europese Green Deal onvoldoende op 
elkaar zijn afgestemd; verzoekt de 
Commissie het verband tussen 
klimaatveranderingsbeleid en 
gendergelijkheid te versterken in haar 
toekomstige voorstellen;

Or. en

Amendement 365
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Europese Commissie 
een concrete routekaart uit te werken om 
de verbintenissen van het verlengde 
genderactieplan als afgesproken op de 
COP25 waar te maken en een permanent 
contactpunt voor genderkwesties en 
klimaatverandering te benoemen, met 
voldoende begrotingsmiddelen, om 
genderverantwoordelijke klimaatactie in 
de EU en wereldwijd uit te voeren en te 
monitoren;

Or. en

Amendement 366
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de middelen voor 
EU-programma's die betrekking hebben 
op het stimuleren van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten moeten worden verhoogd 
in het volgende Meerjarig Financieel 
Kader (MFK) en met name voor het 
herstelfonds om de verergerde 
ongelijkheden ten gevolge van de COVID-
19 crisis tegen te gaan;

Or. en

Amendement 367
Rovana Plumb, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat iedere nieuwe 
maatregel, mechanisme of strategie moet 
worden onderworpen aan een 
gendereffectbeoordeling, een 
genderbudgettering van 
klimaatgerelateerde middelen om ervoor 
te zorgen dat financieringskeuzen er niet 
toe leiden dat ongelijkheden worden 
verergerd en dat rekening wordt 
gehouden met het vrouwelijk perspectief;

Or. en

Amendement 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
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rekening te houden met gendergelijkheid 
en een levenscyclusperspectief bij de 
opstelling van de jongste Europese 
beleidsmaatregelen en -strategieën, die 
zullen bijdragen tot een grotere 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen om de ongelijkheden op dit 
gebied op de langere termijn terug te 
dringen;

Or. pl

Amendement 369
Rovana Plumb, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. dringt er bij de Europese 
Commissie en de lidstaten op aan 
maatregelen te treffen om ervoor te 
zorgen dat vrouwen kunnen profiteren 
van de kansen die geboden worden door 
de groene transitie; benadrukt dat 
genderbeleid moet worden gemainstreamd 
in werkgelegenheidsbeleidsmaatregelen 
die verband houden met duurzaamheid en 
rechtvaardige transitie om te zorgen voor 
een goede werk-privébalans, gelijke 
beloning, een fatsoenlijk inkomen, 
persoonlijke ontwikkeling en passende 
sociale bescherming; dringt erop aan dat 
projecten die gefinancierd worden in het 
kader van milieuprogramma's of toegang 
willen hebben tot investeringen voor 
klimaatactie een genderperspectief 
moeten bevatten;

Or. en

Amendement 370
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt het belang van 
genderbudgettering in alle stadia van de 
begrotingsprocedure en in alle 
begrotingslijnen als een effectief 
instrument om gendergelijkheid te 
bevorderen en wijst erop dat het van 
belang is dat er meer wordt uitgegeven 
aan gendergelijkheid via onafhankelijke 
begrotingslijnen voor gerichte acties;

Or. en

Amendement 371
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen;

Schrappen

Or. es

Amendement 372
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
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belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen;

belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen; wijst op de 
negatieve gevolgen van het niet-
stimuleren van de arbeidsparticipatie en 
de economisch onafhankelijkheid van 
vrouwen en wijst tevens op de grote 
genderpensioenkloof die het gevolg is van 
het feit dat echtparen gezamenlijk worden 
belast; benadrukt dat belastingstelsels niet 
langer gebaseerd zouden moeten zijn op 
de aanname dat huishoudens hun 
middelen gelijk met elkaar delen; 
benadrukt dat veel Europese vrouwen 
kampen met menstruatiearmoede tijdens 
hun menstruatieperiode vanwege de dure 
menstruatieproducten en de hoge 
belastingen die in veel lidstaten op deze 
producten worden geheven en dringt er 
bij de Europese Commissie en de lidstaten 
op aan maatregelen te nemen tegen deze 
indirecte belastingdiscriminatie en 
menstruatiearmoede;

Or. en

Amendement 373
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen;

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
de verschillende soorten huishoudens 
andere gevolgen heeft;  merkt op dat 
belastingbeleid dat op de "vlaktaks" 
gebaseerd is, met één enkele 
belastingaftrek en zonder aftrekposten, 
grotendeels positieve economische 
gevolgen zou hebben voor gezinnen en 
belastingbetalers wat de huishoudelijke 
kosten in verband met de opleiding van 
kinderen betreft;

Or. it
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Amendement 374
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen;

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing positieve gevolgen kan 
hebben om ouders, en met name moeders, 
te helpen hun opvoedingstaken in het 
gezin te vervullen;

Or. fr

Amendement 375
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen;

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; is 
verheugd dat de Commissie voor de 
lidstaten richtsnoeren gaat opstellen over 
de wijze waarop nationale belastings- en 
uitkeringsstelsels van invloed kunnen zijn 
op financiële stimulerende of 
ontmoedigende prikkels voor tweede 
verdieners;

Or. en

Amendement 376
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen;

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft;

Or. pt

Amendement 377
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde 
Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat belastingbeleid voor 
elk huishouden andere gevolgen heeft; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing voor vrouwen;

17. merkt op dat belastingbeleid 
geoptimaliseerd moet worden om meer 
prikkels te geven voor een hogere 
participatiegraad van vrouwen; 
beklemtoont dat individuele 
belastingheffing van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van eerlijke 
belastingheffing;

Or. en

Amendement 378
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de lidstaten en de 
Europese Commissie op aan sport in te 
zetten om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen en empowerment van 
vrouwen te stimuleren, gezien de 
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krachtige en onmiskenbare rol die sport 
kan spelen; wijst erop dat sport ertoe 
bijdraagt dat vrouwen en meisjes 
genderstereotypen doorbreken, zorgt voor 
meer zelfvertrouwen en leidinggevende 
vaardigheden versterkt; een veilige ruimte 
biedt waardoor vrouwen en meisjes hechte 
banden kunnen sluiten en meer 
zelfbewustzijn en begrip voor tal van 
kwesties krijgen, o.a. seksuele gezondheid 
en gendergerelateerd geweld; wijst erop 
dat sport effectieve platforms biedt om 
vrouwelijke rolmodellen te bevorderen en 
leiderschap op internationaal, nationaal 
en lokaal niveau; en dat het zorgt voor 
een geschikt klimaat zodat jongens en 
mannen bewust gemaakt kunnen worden 
van zaken als gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 379
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt erop aan dat het EU-
herstelfonds ook wordt aangewend voor 
vrouwen en hun economisch herstel; 
dringt er derhalve op aan dat de 
financiering gebaseerd moet zijn op een 
meetbaar gendermainstreamingsbeginsel 
om te zorgen voor een eerlijke, adequate 
en coherente verdeling van de middelen, 
ten einde te voldoen aan de feitelijke 
behoeften van vrouwen en bij te dragen 
tot gendergelijkheid; verzoekt bovendien 
om een speciaal Coronafonds voor 
vrouwen ter ondersteuning van de 
bestrijding van aanhoudende 
ongelijkheden, zoals geweld tegen 
vrouwen, toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg en -
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rechten en de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat er 
vooruitgang geboekt moet worden ten 
aanzien van een genderbewuste begroting 
om ervoor te zorgen dat vrouwen geen 
investeringskansen of -middelen missen;

Or. en

Amendement 380
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie de 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheidszorg aan te pakken; hoewel 
vrouwen een hogere levensverwachting 
hebben dan vrouwen is hun gezonde 
levensverwachting ongeveer dezelfde, wat 
betekent dat vrouwen een langer deel van 
hun leven kampen met een slechte 
gezondheid; verzoekt de Commissie 
derhalve de ongelijkheden op het gebied 
van gezondheidszorg aan te pakken met 
de EU-gezondheidsstrategie en dringt er 
op aan dat er meer aandacht wordt 
besteed aan het gezondheidsaspect in de 
Gendergelijkheidsstrategie die gericht zou 
moeten zijn op preventieve gezondheid in 
alle stadia van het leven, gezondheid en 
veiligheid van vrouwen op de werkplek, en 
een specifieke genderfocus in de Europese 
kankerbestrijding;

Or. en

Amendement 381
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie en de Raad op aan de 
genderkloven te dichten door 
gendermainstreaming toe te passen op de 
EU-begroting (MFK) en het herstelplan 
"Next Generation EU"; dringt erbij de 
Commissie en de Raad op aan in deze 
context te investeren in de zorgeconomie 
en een Zorgdeal voor Europa op te 
stellen, in aanvulling op de New Green 
Deal; dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan zich daarbij te laten leiden 
door de Europese 
Gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 die 
in maart 2020 is vastgesteld;

Or. en

Amendement 382
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de EU op aan een 
intersectioneel 
gendergelijkheidsperspectief vast te stellen 
om te reageren op COVID-19 en 
aanzienlijke middelen toe te wijzen voor 
de Faciliteit voor herstel en veerkracht om 
de werkgelegenheid voor vrouwen te 
stimuleren, alsmede vrouwenrechten en 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 383
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. dringt erop aan het 
genderperspectief wordt opgenomen in de 
strategie voor een gelijke behandeling van 
mensen met een handicap 2021, met 
gepaste aandacht voor betere toegang tot 
de arbeidsmarkt via gerichte maatregelen 
en acties;

Or. en

Amendement 384
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. verzoekt de Commissie om 
vooral de kwetsbaarste vrouwen te 
bereiken; dringt er derhalve op aan dat er 
in alle relevante acties geen vrouwen aan 
hun lot worden overgelaten;

Or. en

Amendement 385
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. verzoekt de Commissie 
borstvoeding te promoten, omdat is 
aangetoond dat moedermelk gezond is 
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voor zuigelingen, met name vroeg 
geborenen; dringt er bij de Commissie op 
aan beleidsmaatregelen te steunen die 
gericht zijn op bevordering van 
borstvoeding en donatie van moedermelk 
aan vroeg geborenen en 
grensoverschrijdende melkbanken te 
bevorderen om ervoor te zorgen dat 
vrouwen in grensregio's gebruik kunnen 
maken van deze faciliteit wanneer zij daar 
behoefte aan hebben;

Or. en

Amendement 386
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de 
lidstaten en de Commissie op het gebied 
van genderaspecten in de 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
richtsnoeren voor alomvattende seksuele 
en relationele voorlichting, een 
genderbewuste respons op epidemieën, en 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten; verzoekt de Commissie seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
op te nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien 
in hoogwaardige, laagdrempelige toegang 
tot gezondheidsdiensten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 387
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de 
lidstaten en de Commissie op het gebied 
van genderaspecten in de 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
richtsnoeren voor alomvattende seksuele 
en relationele voorlichting, een 
genderbewuste respons op epidemieën, en 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten; verzoekt de Commissie seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
op te nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien 
in hoogwaardige, laagdrempelige toegang 
tot gezondheidsdiensten;

Schrappen

Or. it

Amendement 388
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten;

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten en de 
Commissie en belanghebbenden, met 
inbegrip van belangenorganisaties, op het 
gebied van genderaspecten in de 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
richtsnoeren voor alomvattende seksuele 
en relationele voorlichting, seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR) en een genderbewuste respons op 
epidemieën;  verzoekt de Commissie 
nadere maatregelen te treffen en de 
SRGR te waarborgen tijdens de 
implementatie van de huidige strategie en 
SRGR op te nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie;  verzoekt de 
Commissie de lidstaten te ondersteunen bij 
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de versterking van hun 
gezondheidsstelsels, opdat zij kunnen 
voorzien in hoogwaardige, universele 
toegang tot gezondheidsdiensten voor 
iedereen, ongeacht woonplaats of andere 
status, en de ongelijkheid in toegang tot 
gezondheidsdiensten terug te dringen, 
inclusief die tot SRGR-diensten tussen en 
binnen lidstaten;

Or. en

Amendement 389
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien 
in hoogwaardige, laagdrempelige toegang 
tot gezondheidsdiensten;

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van een genderbewuste respons op 
epidemieën;

Or. pl

Amendement 390
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten;

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten; vraagt de lidstaten 
effectief te zorgen voor veilige, tijdige en 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheidsrechten 
(SRGR) en de noodzakelijke 
gezondheidsdiensten voor alle vrouwen en 
meisjes tijdens de COVID-19-pandemie 
en mogelijke andere crisissituaties in de 
toekomst;

Or. en

Amendement 391
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de 
lidstaten en de Commissie op het gebied 
van genderaspecten in de 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
richtsnoeren voor alomvattende seksuele 
en relationele voorlichting, een 
genderbewuste respons op epidemieën, en 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten; verzoekt de Commissie seksuele 

18. wij begrijpen dat 
gendermainstreaming een ernstig obstakel 
is voor het bereiken van de 
beleidsdoelstellingen die gericht zijn op 
reële behoeften, zoals die in het kader van 
de huidige COVID-19-crisis. In het 
algemeen belang dat met elk politiek 
project moet worden nagestreefd, moet 
een omgeving van veiligheid en welvaart 
tot stand gebracht worden die ervoor zorgt 
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en reproductieve gezondheid en rechten 
op te nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien 
in hoogwaardige, laagdrempelige toegang 
tot gezondheidsdiensten;

dat mannen en vrouwen zich vrij en gelijk 
kunnen ontwikkelen in harmonie, door de 
aseksuele differentie te waarderen als een 
geschenk en als een grote kans om het 
beste in zichzelf tot uiting te laten komen. 
Deze filosofie van overvloed in de eenheid 
is het tegenovergestelde van die andere 
filosofie, die van de schaarste, terwijl ook 
het genderperspectief gebaseerd is op 
verschillen die het ene geslacht tegen het 
andere opzetten;

Or. es

Amendement 392
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten;

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor seksuele en 
relationele voorlichting en een 
genderbewuste respons op epidemieën; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR), overeenkomstig de 
kanttekeningen die gemaakt zijn bij de 
definities als vastgesteld op de 
Internationale Conferentie over 
Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) van 
1994 en het Actieprogramma van Peking 
van 1995, op te nemen in haar volgende 
EU-gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten;

Or. pl

Amendement 393
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Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten;

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten, de 
Commissie en maatschappelijke 
organisaties op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR); verzoekt de Commissie seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten op 
te nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
onbelemmerde, hoogwaardige en 
betaalbare toegang tot 
gezondheidsdiensten;

Or. en

Amendement 394
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor op de 
leeftijd afgestemde voorlichting, een 
genderbewuste respons op epidemieën, en 
seksuele en reproductieve gezondheid; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid op te nemen in 
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reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien in 
hoogwaardige, laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten;

haar volgende EU-gezondheidsstrategie en 
de lidstaten te ondersteunen, opdat zij 
kunnen voorzien in hoogwaardige, 
laagdrempelige toegang tot 
gezondheidsdiensten;

Or. es

Amendement 395
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
verzoekt de Commissie seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten op te 
nemen in haar volgende EU-
gezondheidsstrategie en de lidstaten te 
ondersteunen, opdat zij kunnen voorzien 
in hoogwaardige, laagdrempelige toegang 
tot gezondheidsdiensten;

18. herhaalt dat er behoefte is aan 
regelmatige uitwisseling tussen de lidstaten 
en de Commissie op het gebied van 
genderaspecten in de gezondheidszorg, met 
inbegrip van richtsnoeren voor 
alomvattende seksuele en relationele 
voorlichting, een genderbewuste respons 
op epidemieën, en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
dringt er bij de lidstaten op aan SRGR te 
bevorderen en openbare, universele en 
hoogwaardige gezondheidsdiensten te 
stimuleren;

Or. pt

Amendement 396
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne 
Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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18 bis. wijst erop dat de huidige COVID-
19 epidemie heeft aangetoond dat er 
duidelijke verschillen bestaan tussen 
mannen en vrouwen en hun sterftecijfers 
wat eens te meer het belang onderstreept 
van genderspecifieke geneeskunde en 
onderzoek; verzoekt de Commissie 
dergelijk onderzoek te steunen en de 
resultaten ervan te delen;

Or. en

Amendement 397
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. betreurt dat een zo opmerkelijke en 
moedige persoonlijkheid als Taslima 
Nasreen Duitsland en vervolgens Zweden 
is moeten ontvluchten om een toevlucht te 
zoeken in de Verenigde Staten en India; 
verzoekt bovengenoemde lidstaten van de 
Europese Unie de geleden schade te 
herstellen en haar diplomatieke 
bescherming te bieden;

Or. fr

Amendement 398
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. betreurt eveneens dat Ayaan Hirsi 
Ali, nochtans Nederlandse van 
nationaliteit, doordat haar eigen regering 
weigerde haar bescherming te bieden, 
werd gedwongen naar de Verenigde 
Staten te emigreren, waar zij het 
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Amerikaanse staatsburgerschap heeft 
gekregen; verzoekt de lidstaten van de 
Europese Unie de geleden schade te 
herstellen en haar diplomatieke 
bescherming te bieden;

Or. fr

Amendement 399
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
onderzoek naar niet-hormonale anti-
conceptie voor vrouwen te steunen, om 
hun meer alternatieven te bieden en 
onderzoek naar anti-conceptiemiddelen 
voor mannen te steunen, om te zorgen 
voor gelijke toegang tot en gebruik van 
anti-conceptiemiddelen en gedeelde 
verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 400
Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan lidstaten te helpen bij de inrichting 
van leerstoelen voor genderstudies en 
feministisch onderzoek en 
onderwijsinstrumenten te ontwikkelen 
voor genderbewust onderwijs om 
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stereotypen op jonge leeftijd te 
doorbreken; dringt er bij de Commissie op 
aan beste praktijken op het gebied van 
seksistische reclame-uitingen te delen;

Or. en

Amendement 401
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de 
stand van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te 
kunnen signaleren; verzoekt de 
Commissie onderzoek naar de gevolgen 
van aanvallen op en 
desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 402
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 

Schrappen
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rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de 
stand van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te 
kunnen signaleren; verzoekt de 
Commissie onderzoek naar de gevolgen 
van aanvallen op en 
desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

Or. es

Amendement 403
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te kunnen 
signaleren; verzoekt de Commissie 
onderzoek naar de gevolgen van aanvallen 
op en desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

19. is ernstig bezorgd over de 
pogingen in Polen om abortuszorg verder 
te criminaliseren en de toegang van 
jongeren tot allesomvattende seksuele 
opvoeding te ondermijnen en over de 
doorgevoerde hervorming die de rechten 
van transgenders en interseksuelen in 
Hongarije aantast; pleit voor voortdurend 
toezicht van de Commissie op de stand van 
zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid, 
inclusief desinformatie en regressieve 
initiatieven die deze ondermijnen in alle 
lidstaten, alsook voor een alarm- en 
responssysteem om achteruitgang te 
kunnen signaleren en veroordelen die de 
democratie en de grondrechten aantast; 
verzoekt de Commissie onderzoek naar de 
gevolgen van aanvallen op en 
desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
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ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, en haar 
inspanningen te verdubbelen om ze tegen 
te gaan door gerichte acties op te zetten, 
o.a. feitenonderzoek te ontwikkelen, een 
tegendiscours uit te werken en 
bewustmakingscampagnes te organiseren;

Or. en

Amendement 404
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de 
stand van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te 
kunnen signaleren; verzoekt de 
Commissie onderzoek naar de gevolgen 
van aanvallen op en 
desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

19. benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties in de Unie en 
wereldwijd; dringt erop aan dat de 
instellingen aandacht blijven besteden 
aan de vooruitgang die wordt geboekt op 
het gebied van de rechten van de vrouw;

Or. it

Amendement 405
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te kunnen 
signaleren; verzoekt de Commissie 
onderzoek naar de gevolgen van aanvallen 
op en desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
benadrukt de financiële moeilijkheden 
waar ze mee kampen ten gevolge van de 
huidige crisis en dringt erop aan meer 
middelen toe te wijzen zodat zij hun 
werkzaamheden kunnen voortzetten;  pleit 
voor voortdurend toezicht op de stand van 
zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te kunnen 
signaleren waarbij de Commissaris voor 
Gendergelijkheid, de Commissaris voor 
Democratie en Demografie en de 
voorzitter van de Commissie worden 
geïnformeerd; verzoekt de Commissie 
onderzoek naar de gevolgen van aanvallen 
op en desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten, gendergelijkheid en 
democratie te ondersteunen, de 
onderliggende oorzaken daarvan te 
analyseren, feitenonderzoek te ontwikkelen 
en een tegendiscours uit te werken;

Or. en

Amendement 406
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te 

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en 
gendergelijkheidsbeleid in alle lidstaten; 
verzoekt de Commissie onderzoek naar de 
gevolgen van informatiecampagnes over 



AM\1206796NL.docx 33/48 PE652.643v01-00

NL

kunnen signaleren; verzoekt de 
Commissie onderzoek naar de gevolgen 
van aanvallen op en 
desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

de vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen;

Or. pl

Amendement 407
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te kunnen 
signaleren; verzoekt de Commissie 
onderzoek naar de gevolgen van aanvallen 
op en desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te kunnen 
signaleren; verzoekt de Commissie 
onderzoek naar de gevolgen van aanvallen 
op en desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen, een tegendiscours uit te 
werken en bewustmakingscampagnes te 
organiseren;

Or. en

Amendement 408
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en desinformatie over 
beleid op het gebied van gendergelijkheid 
in alle lidstaten, alsook voor een 
alarmsysteem om achteruitgang te kunnen 
signaleren; verzoekt de Commissie 
onderzoek naar de gevolgen van aanvallen 
op en desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

19. eist dat vrouwenrechtenactivisten 
en -organisaties zowel in de EU als in de 
rest van de wereld worden ondersteund; 
pleit voor voortdurend toezicht op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
vrouwenrechten en informatie over beleid 
op het gebied van gendergelijkheid in alle 
lidstaten, alsook voor een alarmsysteem 
om achteruitgang te kunnen signaleren; 
verzoekt de Commissie onderzoek naar de 
gevolgen van aanvallen op en 
desinformatiecampagnes over de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
ondersteunen, de onderliggende oorzaken 
daarvan te analyseren, feitenonderzoek te 
ontwikkelen en een tegendiscours uit te 
werken;

Or. pl

Amendement 409
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. eist versterkte ondersteuning van 
vrouwenrechtenverdedigers en 
vrouwenrechtenorganisaties in de EU en 
wereldwijd, inclusief organisaties die 
actief zijn op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg- en 
rechten en LGBTI+, door verhoogde en 
geoormerkte financiële ondersteuning in 
het volgende MFK; dringt er bij de 
Europese Commissie op aan een 
wereldwijde campagne op te zetten tegen 
de verhoogde aanvallen waar zij aan 
blootstaan en ervoor te zorgen dat 
mensenrechtenverdedigers worden 
vrijgelaten, en met name 
vrouwenrechtenverdedigers; dringt aan 
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op onmiddellijke opneming in de EU-
richtsnoeren inzake 
mensenrechtenverdedigers van een bijlage 
om aanvullende strategieën en 
instrumenten te erkennen en te 
ontwikkelen om een betere en 
doeltreffendere respons te kunnen geven 
op de specifieke situatie, bedreigingen en 
risicofactoren waar verdedigers van de 
mensenrechten van vrouwen mee te 
kampen hebben, en deze te voorkomen;

Or. en

Amendement 410
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan vrouwen te beschermen 
die bijzonder kwetsbaar zijn voor 
meervoudige discriminatie waarbij erkend 
moet worden dat veel vrouwen 
gediscrimineerd worden op grond van 
geslacht, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, 
handicap, sociale status, seksuele 
geaardheid, genderidentiteit en 
migratiestatus, en ervoor te zorgen dat er 
maatregelen worden getroffen om hier 
rekening mee te houden en te voorzien in 
de behoeften van deze groep;

Or. en

Amendement 411
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een concreet kader op te stellen voor de 
rechten en bescherming van sekswerkers 
gedurende en na de crisis; dringt er 
verder op aan maatregelen en strategieën 
te ontwikkelen om discriminatie van 
sekswerkers tegen te gaan met betrekking 
tot toegang tot financiering, huisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs en andere 
diensten;

Or. en

Amendement 412
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
genderstereotypen in de media tegen te 
gaan en gendergelijke content te 
bevorderen; benadrukt dat 
mediageletterdheid moet worden 
bevorderd en dat alle relevante 
belanghebbenden moeten worden 
voorzien van genderbewuste 
media/onderwijsinitiatieven; dringt er bij 
de lidstaten op aan wetgeving aan te 
nemen om seksuele advertenties in de 
media te verbieden en opleiding en 
voorlichting over genderstereotypen op 
scholen voor journalistiek, communicatie, 
media en reclame te bevorderen;

Or. en

Amendement 413
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
om genderstereotypen en -normen, alsook 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen 
van de EU te bestrijden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 414
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
om genderstereotypen en -normen, alsook 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen 
van de EU te bestrijden;

20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de gelijkheid van mannen 
en vrouwen;

Or. es

Amendement 415
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Evelyn 
Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement
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20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
om genderstereotypen en -normen, alsook 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen van 
de EU te bestrijden;

20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
om genderstereotypen en -normen, alsook 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen van 
de EU te bestrijden; wijst in dit verband 
met name op het handelsbeleid, de 
ontwikkelingssamenwerking en het 
mensenrechtenbeleid van de EU;

Or. en

Amendement 416
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
om genderstereotypen en -normen, alsook 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen van 
de EU te bestrijden;

20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
intersectionele gendermainstreaming en 
gendergelijkheid om genderstereotypen en 
-normen, alsook schadelijke praktijken en 
discriminerende wetgeving, via de externe 
betrekkingen van de EU te bestrijden, en 
daarbij ook te bevorderen dat vrouwen 
gelijkelijk al hun mensenrechten kunnen 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 417
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement
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20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
om genderstereotypen en -normen, alsook 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen van 
de EU te bestrijden;

20. pleit, overeenkomstig artikel 8 
VWEU, waarin gesteld wordt 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', voor 
samenhang tussen en wederzijdse 
versterking van het interne en het externe 
beleid van de EU met betrekking tot de 
beginselen van gelijke rechten om 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen van 
de EU te bestrijden;

Or. pl

Amendement 418
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. pleit voor samenhang tussen en 
wederzijdse versterking van het interne en 
het externe beleid van de EU met 
betrekking tot de beginselen van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
om genderstereotypen en -normen, alsook 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, via de externe betrekkingen 
van de EU te bestrijden;

20. roept op tot samenhang tussen het 
interne en het externe beleid van de EU 
met betrekking tot de beginselen van 
bescherming van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid, en tot bestrijding van 
schadelijke praktijken en discriminerende 
wetgeving, ook op het gebied van de 
externe betrekkingen;

Or. it

Amendement 419
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt aan op spoedige 
goedkeuring van het nieuwe Gender 
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Actieplan III door de Europese 
Commissie zodat het in 2021 ten uitvoer 
gelegd kan worden; benadrukt dat dit 
document als mededeling moet worden 
opgesteld en vergezeld moet gaan van 
duidelijke, meetbare, tijdsgebonden 
indicatoren, met inbegrip van de 
toewijzing van de verantwoordelijkheid 
aan de verschillende actoren; dringt er op 
aan in het nieuwe Actieplan de 85 %-
doelstelling te handhaven dat alle nieuwe 
programma's bijdragen tot 
gendergelijkheid en dat 20 % van de 
programma's gendergelijkheid als 
hoofddoelstelling moet hebben; eist in dit 
verband dat het nieuwe instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI) 
gendergelijkheid en vrouwenrechten als 
prioriteit aanmerkt in de geografische en 
thematische programma's;

Or. en

Amendement 420
Marco Zullo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt de primaire rol van 
empowerment van vrouwen om 
ontwikkelingsbeleid effectief ten uitvoer te 
leggen; benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelen een 
horizontaal genderperspectief moet 
worden gehanteerd en dringt er nogmaals 
op aan meisjes en vrouwen te betrekken 
bij de opstelling en de tenuitvoerlegging 
van het ontwikkelingsbeleid;

Or. en
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Amendement 421
Rovana Plumb, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie op aan meer begrip te tonen 
voor de bijzondere behoeften van 
vrouwelijke migranten en asielzoekende 
meisjes en vrouwen m.b.t. de toegang tot 
gezondheids- en onderwijsondersteuning 
en financiële zekerheid om te voorkomen 
dat ze seksueel worden uitgebuit en ervoor 
te zorgen dat hun rechten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 422
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten 
worden verdedigd, en veroordeelt 
maatregelen die rechten en vrijheden 
ondermijnen en alle vormen van 
discriminatie, ook op grond van seksuele 
geaardheid;

Or. pt

Amendement 423
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is verheugd over de hernieuwde 
toezegging voor vrouwen- en 
meisjesrechten en de verwijzing naar de 
duurzameontwikkelingsdoelen (SDG's) en 
met name SDG 5 als een beleidskader 
voor de Gendergelijkheidsstrategie;

Or. en

Amendement 424
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd dat de Commissie 
heeft toegezegd ervoor te zullen zorgen 
dat in de gemoderniseerde 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
Chili een specifiek hoofdstuk over handel 
en gendergelijkheid wordt opgenomen, en 
te zullen streven naar en steun te bieden 
voor de opname van dergelijke 
hoofdstukken in alle toekomstige handels- 
en investeringsovereenkomsten van de 
EU;

Schrappen

Or. fr

Amendement 425
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd dat de Commissie 
heeft toegezegd ervoor te zullen zorgen 
dat in de gemoderniseerde 
associatieovereenkomst tussen de EU en 

Schrappen
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Chili een specifiek hoofdstuk over handel 
en gendergelijkheid wordt opgenomen, en 
te zullen streven naar en steun te bieden 
voor de opname van dergelijke 
hoofdstukken in alle toekomstige handels- 
en investeringsovereenkomsten van de 
EU;

Or. es

Amendement 426
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd ervoor te zullen zorgen dat in de 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
tussen de EU en Chili een specifiek 
hoofdstuk over handel en gendergelijkheid 
wordt opgenomen, en te zullen streven 
naar en steun te bieden voor de opname 
van dergelijke hoofdstukken in alle 
toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

21. is verheugd over een op waarden 
gebaseerd EU-handelsbeleid met een 
hoog beschermingsniveau van arbeids- en 
milieurechten, alsmede de eerbiediging 
van grondrechten en mensenrechten, met 
inbegrip van gendergelijkheid; herinnert 
eraan dat alle EU-handels- en 
investeringsovereenkomsten een 
gendermainstreamingcomponent moeten 
hebben, alsook een ambitieus en 
afdwingbaar hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling; is verheugd dat 
de Commissie heeft toegezegd er voor de 
eerste keer voor te zullen zorgen dat in de 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
tussen de EU en Chili een specifiek 
hoofdstuk over handel en gendergelijkheid 
wordt opgenomen; benadrukt dat het op 
de juiste wijze ten uitvoer moet worden 
gelegd, geëvalueerd en beoordeeld om 
dergelijke hoofdstukken in alle 
toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU op 
te nemen;

Or. en
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Amendement 427
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd ervoor te zullen zorgen dat in de 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
tussen de EU en Chili een specifiek 
hoofdstuk over handel en gendergelijkheid 
wordt opgenomen, en te zullen streven naar 
en steun te bieden voor de opname van 
dergelijke hoofdstukken in alle 
toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

21. is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd ervoor te zullen zorgen dat in de 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
tussen de EU en Chili een specifiek 
hoofdstuk over handel en gendergelijkheid 
wordt opgenomen, en te zullen streven naar 
en steun te bieden voor de opname van 
dergelijke hoofdstukken in alle 
toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU; 
wijst erop dat dergelijke clausules de 
formulering van artikel 8 VWEU letterlijk 
overnemen en dat er gesproken zal 
worden over gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de gewone 
betekenis van het woord, zonder 
verwijzingen naar de bovengenoemde 
genders;

Or. pl

Amendement 428
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd ervoor te zullen zorgen dat in de 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
tussen de EU en Chili een specifiek 
hoofdstuk over handel en gendergelijkheid 
wordt opgenomen, en te zullen streven naar 
en steun te bieden voor de opname van 
dergelijke hoofdstukken in alle 
toekomstige handels- en 

21. is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd ervoor te zullen zorgen dat in de 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
tussen de EU en Chili een specifiek 
hoofdstuk over handel en gendergelijkheid 
wordt opgenomen, en te zullen streven naar 
en steun te bieden voor de opname van 
dergelijke hoofdstukken in alle 
toekomstige handels- en 
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investeringsovereenkomsten van de EU; investeringsovereenkomsten van de EU, 
voortbouwend op bestaande 
internationale voorbeelden;

Or. en

Amendement 429
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is verheugd over het aanstaande 
Gender Actieplan III dat voortbouwt op 
het huidige GAP II, als belangrijk 
instrument ter bevordering van 
gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen en meisjes in externe relaties om 
de rechten van vrouwen en meisjes aan de 
orde te stellen op de volgende gebieden: 
de fysieke en psychische integriteit van 
meisjes en vrouwen, met inbegrip van de 
bestrijding van genitale verminking bij 
vrouwen; bevordering van de sociale en 
economische rechten en de empowerment 
van vrouwen en meisjes; versterking van 
de politieke stem van vrouwen en meisjes 
en vergroting van hun participatie; en een 
horizontale pijler voor het teweegbrengen 
van verschuivingen binnen de 
institutionele cultuur van de diensten van 
de Commissie en de EDEO om de 
verbintenissen van de EU doeltreffender 
na te komen;

Or. en

Amendement 430
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herinnert aan het belang van 
onderwijs voor de empowerment van 
meisjes en vrouwen, zowel in de EU als in 
partnerlanden; benadrukt dat onderwijs 
niet alleen een recht is maar ook een 
cruciaal instrument om (gedwongen) 
huwelijken op jonge leeftijd en 
tienerzwangerschappen tegen te gaan; 
benadrukt verder dat de lockdown-
maatregelen en de onderbreking van het 
onderwijs vooral meisjes treft omdat zij 
een groter risico lopen niet meer terug 
naar school te worden gestuurd; dringt er 
op aan dat het externe beleid van de EU 
ertoe bijdraagt dat meisjes naar school 
blijven gaan en dat hun onderwijs in de 
partnerlanden wordt voortgezet als 
prioriteit;

Or. en

Amendement 431
Alice Kuhnke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt er bij de Raad op aan om de 
Conclusies van de Raad vast te stellen om 
de Gendergelijkheidsstrategie goed te 
keuren en er met concrete acties 
uitvoering aan te geven;

Or. en

Amendement 432
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herhaalt dat het de 
werkzaamheden van de Commissie op dit 
gebied blijft steunen;

Or. en

Amendement 433
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt erop aan dat alle algemene 
initiatieven voor gendergelijkheid die 
binnen de Europese Unie worden 
bevorderd, ook een handicapperspectief 
omvatten;  dringt erop aan dat de 
bescherming wordt gewaarborgd van 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
met een handicap die onder voogdijschap 
staan of anderszins beperkt 
handelingsbekwaam zijn, en dringt 
daartoe aan op effectieve toegang tot de 
rechter voor deze groep, alsmede op 
opleiding en capaciteitsopbouw voor de 
medewerkers van de gespecialiseerde 
diensten die bij het proces betrokken zijn 
(zoals strafrechtprofessionals of 
gezondheidswerkers); dringt aan op de 
invoering van een toegankelijk 
onderwijssysteem zonder stereotypering 
dat meisjes en vrouwen met een handicap 
in staat stelt hun studie- en werkdomein te 
kiezen op basis van hun wensen en 
talenten, en niet gehinderd door 
ontoegankelijkheid, vooroordelen of 
stereotypen; steunt de deelname van 
vrouwen met een handicap als 
rolmodellen voor verandering in de 
gendergelijkheids- en 
vrouwenrechtenbewegingen; dringt erop 
aan dat vrouwen en meisjes met een 
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handicap, ook die welke in instellingen 
verblijven, worden opgenomen in alle 
plannen voor de preventie van borst- en 
baarmoederhalskanker in de EU-
lidstaten, en dat deze groep wordt 
opgenomen in alle programma’s ter 
bestrijding van hiv/aids en andere 
programma’s om seksueel overdraagbare 
aandoeningen uit te roeien; dringt erop 
aan dat alle indicatoren en gegevens die 
in het kader van 
gendergelijkheidskwesties worden 
verzameld, naar leeftijd, handicap en 
geslacht worden uitgesplitst.

Or. es


