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Amendement 1
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en de artikelen 6 en 8 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en de artikelen 6, 8 en 153 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 2
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler voor 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 2 en 9,

– gezien de Europese pijler voor 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 2, 3, 5, 9, 10, 16 en 20,

Or. en

Amendement 3
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, en met name 
doelstelling 5, die erop gericht is tegen 

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, het beginsel 
“niemand uitsluiten”, en met name 
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2030 gendergelijkheid te verwezenlijken 
en de levensomstandigheden van vrouwen 
te verbeteren,

doelstelling 1, die erop gericht is armoede 
uit te bannen, doelstelling 3, die erop 
gericht is dat mensen gezond kunnen 
leven, doelstelling 5, die erop gericht is 
gendergelijkheid te verwezenlijken en de 
levensomstandigheden van vrouwen te 
verbeteren, en doelstelling 8, die erop 
gericht is duurzame en economische groei 
te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 6 van het Verdrag 
van de Verenigde Naties van 3 mei 2008 
inzake de rechten van personen met een 
handicap,

Or. en

Amendement 5
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 6 van het Verdrag 
van de Verenigde Naties van 3 mei 2008 
inzake de rechten van personen met een 
handicap,

Or. en
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Amendement 6
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een besluit 
van de Raad van 4 maart 2016 over de 
sluiting, door de Europese Unie, van het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld 
(COM(2016)0109),

Schrappen

Or. pl

Amendement 7
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over verslechteringen op 
het gebied van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid in de EU11,

Schrappen

_________________
11 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Amendement 8
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de toetreding van 
de EU tot het Verdrag van Istanbul en 
andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld12,

Schrappen

_________________
12 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0080.

Or. pl

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
11 november 2018 over de situatie van 
vrouwen met een handicap,

Or. en

Amendement 10
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
11 november 2018 over de situatie van 
vrouwen met een handicap,

Or. en

Amendement 11
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Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van VN-
Vrouwen getiteld “From Insights to 
Action: Gender Equality in the Wake of 
COVID-19”, dat op 2 september 2020 is 
gepubliceerd,

Or. pl

Amendement 12
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Visum 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de enquête van Eurofound 
getiteld “Living, Working and COVID-
19” van juni 2020,

Or. en

Amendement 13
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beleidsnota van ILGA 
Europa getiteld “COVID-19: domestic 
violence against LGBTI people”,

Or. en
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Amendement 14
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Visum 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de publicatie van het 
Europees Netwerk IPPF getiteld “How to 
address the impact on women, girls and 
vulnerable groups and their sexual and 
reproductive safety”,

Or. en

Amendement 15
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beleidsnota van de 
Europese Vrouwenlobby getiteld “Walk-
the-talk: EU funds must mirror women’s 
equality”,

Or. en

Amendement 16
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Visum 45 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien de enquête van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden getiteld “Living, 
working and COVID-19”, die is 
gepubliceerd op 6 mei 2020,

Or. en

Amendement 17
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Visum 45 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de publicatie van VN-
Vrouwen getiteld “Online and ICT* 
Facilitated Violence against Women and 
Girls during COVID-19”,

Or. en

Amendement 18
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Visum 46

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van professor 
Sabine Oertelt-Prigione van 27 mei 2020 
getiteld “The impact of sex and gender in 
the COVID-19 pandemic”,

Schrappen

Or. pl

Amendement 19
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpresolutie
Visum 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het gezamenlijke rapport 
van het Forum voor Seksuele en 
Reproductieve Rechten van het Europees 
Parlement en het Europees netwerk van 
de internationale federatie voor 
ouderschapsplanning (IPPF EN) getiteld 
“Sexual and Reproductive Health and 
Rights during the COVID-19 pandemic”, 
gepubliceerd op 22 april 2020,

Or. en

Amendement 20
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Visum 49 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien ontwerpresolutie 
B9-0236/2020,

Or. de

Amendement 21
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben;

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan duidelijk zowel 
mannen als vrouwen treffen, maar dan op 
een verschillende manier;

Or. pl
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Amendement 22
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben;

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben en de bestaande 
ongelijkheden en tekortkomingen met 
betrekking tot gendergelijkheid en de 
mensenrechten van vrouwen aan de 
oppervlakte hebben gebracht;

Or. en

Amendement 23
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben;

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben; geen rekening 
houdt met genderkwesties omdat het om 
een virus gaat dat zowel mannen als 
vrouwen treft;

Or. es

Amendement 24
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben;

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben en de bestaande 
ongelijkheden met betrekking tot 
gendergelijkheid en vrouwenrechten aan 
de oppervlakte hebben gebracht;

Or. en

Amendement 25
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben;

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben en daarom om 
gendergevoelige maatregelen vragen;

Or. en

Amendement 26
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben;

A. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan duidelijke 
gender- en intersectionele implicaties 
hebben;

Or. en
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Amendement 27
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat COVID-19 een 
mondiale pandemie is die ieder land ter 
wereld treft;

Or. pl

Amendement 28
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft;

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft; overwegende dat 
vrouwen onevenredig worden getroffen, 
en dat oudere vrouwen, vrouwen en 
meisjes met een handicap, alleenstaande 
moeders, Romavrouwen en -meisjes, 
LGBTQI+-vrouwen, en vrouwelijke 
vluchtelingen en migranten in het 
bijzonder kwetsbaar zijn voor het virus 
en/of de gevolgen ervan;

Or. en

Amendement 29
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
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Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft;

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft, met inbegrip van 
vrouwen en mannen, jongeren, ouderen, 
personen met een handicap, slachtoffers 
van gendergerelateerd en huiselijk 
geweld, personen met verschillende 
sociaaleconomische achtergronden, 
kinderen, alleenstaande ouders, en 
minderheidsgroepen waaronder de Roma;

Or. en

Amendement 30
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft;

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft; overwegende dat 
de COVID-19-pandemie in verschillende 
mate effect op vrouwen en meisjes heeft, 
niet alleen op de korte termijn, maar ook 
op de middellange en lange termijn, en 
ook de bestaande structurele 
genderdiscriminatie en overige 
ongelijkheden kan verergeren;

Or. en

Amendement 31
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft;

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft, hetgeen een 
onevenredig effect heeft op vrouwen en 
meisjes, met name vrouwen en meisjes 
afkomstig uit gemarginaliseerde roepen;

Or. en

Amendement 32
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft;

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft en dat de effecten 
daarvan erom vragen dat eventuele 
herstelmaatregelen worden opgezet vanuit 
zowel gender- als intersectioneel oogpunt;

Or. en

Amendement 33
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij, 
bestaande uit zowel mannen als vrouwen, 
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verschillende mate treft; op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft;

Or. pl

Amendement 34
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate treft;

B. overwegende dat COVID-19 
verschillende groepen in de maatschappij 
op verschillende manieren en in 
verschillende mate kan treffen;

Or. es

Amendement 35
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 
genderperspectieven en vrouwenrechten 
het gevaar lopen minder prioriteit te 
krijgen wanneer de samenleving al haar 
inspanningen stopt in het overwinnen van 
een crisis;

Or. en

Amendement 36
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de gezondheids- 
en economische crisis die door COVID-19 
is veroorzaakt, de grenzen en 
tegenstrijdigheden van onze 
samenlevingen en onze 
sociaaleconomische systemen aan het 
licht heeft gebracht en de bestaande 
ongelijkheden versterkt;

Or. en

Amendement 37
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit de officiële 
sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is, maar dat 
vrouwen een groter risico op besmetting 
lopen vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers;

C. overwegende dat uit de officiële 
sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is;

Or. es

Amendement 38
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit de officiële C. overwegende dat uit de officiële 
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sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is, maar dat 
vrouwen een groter risico op besmetting 
lopen vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers;

sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is, maar dat 
vrouwen een groter risico op besmetting 
lopen vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder werkers in 
essentiële sectoren in de huidige crisis;

Or. en

Amendement 39
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit de officiële 
sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is, maar dat 
vrouwen een groter risico op besmetting 
lopen vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers;

C. overwegende dat uit de officiële 
sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is dan bij vrouwen, 
maar dat vrouwen een groter risico op 
besmetting lopen vanwege hun 
onevenredig hoge vertegenwoordiging 
onder eerstelijnswerkers;

Or. en

Amendement 40
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit de officiële 
sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is, maar dat 
vrouwen een groter risico op besmetting 
lopen vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers;

C. overwegende dat uit de officiële 
sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het 
virus bij mannen hoger is, maar dat 
vrouwen een groter risico op besmetting 
lopen vanwege hun hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers;
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Or. en

Amendement 41
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis een onevenredig effect heeft gehad 
op vrouwen, de bestaande structurele 
genderongelijkheden heeft verergerd en 
heeft laten zien hoe cruciaal vrouwen zijn 
voor de veerkracht van onze 
samenlevingen; overwegende dat 
vrouwen, en in het bijzonder de specifieke 
effecten van de crises die hen treffen, 
moeten worden overwogen bij het ontwerp 
van economische en sociale 
herstelmaatregelen en de toewijzing van 
middelen in dat verband, gezien het feit 
dat vrouwen als gevolg van de 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt de 
meerderheid van de eerstelijnswerkers 
vormen die essentiële zorg en diensten 
verlenen, en gezien het feit dat zij vaker 
tijdelijke, deeltijdse of precaire banen 
hebben dan mannen;

Or. en

Amendement 42
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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C bis. overwegende dat de meerderheid 
van de eerstelijnswerkers in de huidige 
crisis vrouwen zijn, onder wie 76 % van 
de gezondheidswerkers (dokters, 
verpleegkundigen, verloskundigen, 
personeel in verzorgingstehuizen), 82 % 
van de kassamedewerkers, 93 % van de 
kinderverzorgers en leraren, 95 % van de 
schoonmakers en huishoudelijke hulpen 
en 86 % van de persoonlijke 
zorgverleners1 bis in de EU;
_________________
1 bis https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. en

Amendement 43
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het gendereffect 
van de crisis onder meer goed wordt 
aangetoond door de werkzaamheden van 
EIGE en VN-Vrouwen; overwegende dat 
het volledige effect van de crisis 
daarentegen moeilijk in te schalen is, 
gezien het gebrek aan vergelijkbare, naar 
gender uitgesplitste gegevens van de 
verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 44
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat vrouwen, 
wanneer het gaat om de omgang met de 
crisis, vanwege het bestaande glazen 
plafond niet in dezelfde mate als mannen 
betrokken zijn bij de besluitvorming;

Or. en

Amendement 45
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat wij het te 
danken hebben aan eerstelijnswerkers 
voor wie fysiek afstand houden vaak geen 
optie is en die derhalve een grotere kans 
hebben op het mogelijk verspreiden van 
het virus onder hun familieleden, dat onze 
economische, sociale en zorgstelsels, ons 
openbare leven en tal van essentiële 
activiteiten overeind worden gehouden;

Or. en

Amendement 46
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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C quinquies. overwegende dat vanwege 
de buitengewone situatie in de zorgstelsels 
en omdat essentiële openbare diensten en 
goederen tijdens de crisis schaarser 
worden, vrouwen en meisjes het risico 
lopen hun fundamentele recht op 
gezondheidszorgdiensten te verliezen; 
overwegende dat gegevens van eerdere 
epidemieën, waaronder ebola en zika, 
laten zien dat bij de inspanningen om 
uitbraken te beperken de middelen van 
gangbare routinematige zorgdiensten, 
waaronder pre- en postnatale 
gezondheidszorg en 
anticonceptiemiddelen, veelal worden 
verlegd en dat de reeds beperkte toegang 
tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg vaak verslechtert;

Or. en

Amendement 47
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat cruciale 
behoeften van vrouwen onder meer 
bestaan uit toegang tot veilig bevallen, 
met name in geval van complicaties, het 
voorkomen van verloskundig geweld met 
gevaar op traumatische gevolgen voor 
moeder en kind, beschikbaarheid van 
anticonceptiemiddelen, en voorzieningen 
voor klinisch management in het geval 
van verkrachting;

Or. en

Amendement 48
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Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies overwegende dat wij in 
sommige lidstaten momenteel zelfs 
getuige zijn van juridische pogingen om 
het recht op veilige en wettelijke abortus 
aan te vechten;

Or. en

Amendement 49
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van “niet-
essentiële” gezondheidsdiensten;

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen, met inbegrip van 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, vertraging heeft 
opgelopen en soms ook barrières 
ondervindt als gevolg van de annulering of 
het uitstel van diensten die zijn 
aangemerkt als “niet-essentiële” 
gezondheidsdiensten; overwegende dat 
reeds bestaande wettelijke, beleidsmatige 
en overige belemmeringen voor de 
toegang tot deze zorg in hoge mate 
verergerd zijn door de 
volksgezondheidscrisis;

Or. en

Amendement 50
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
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Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van “niet-
essentiële” gezondheidsdiensten;

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van “niet-
essentiële” gezondheidsdiensten; 
overwegende dat in dit opzicht toegang tot 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg en -diensten, zoals 
anticonceptiemiddelen, ivf en veilige 
abortus wordt belemmerd, met ernstige 
gevolgen voor vrouwen;

Or. en

Amendement 51
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van “niet-
essentiële” gezondheidsdiensten;

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende 
behoeften, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheidszorgdiensten, 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van 
gezondheidsdiensten die door de landelijke 
autoriteiten niet als essentieel worden 
aangemerkt;

Or. en

Amendement 52
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
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Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van “niet-
essentiële” gezondheidsdiensten;

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten, 
waaronder seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, vertraging heeft 
opgelopen en soms ook belemmeringen 
kent als gevolg van de annulering of het 
uitstel van “niet-essentiële” 
gezondheidsdiensten;

Or. en

Amendement 53
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van “niet-
essentiële” gezondheidsdiensten;

D. overwegende dat de toegang tot 
intensieve zorgen voor dringende klachten 
vertraging heeft opgelopen als gevolg van 
de annulering of het uitstel van “niet-
essentiële” gezondheidsdiensten, onder 
andere voor vrouwen;

Or. en

Amendement 54
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement
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E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt;

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten blijkt dat het noodzakelijk is 
om accurate analyses uit te voeren waarin 
de cijfers in verband met huiselijk geweld 
bij zowel mannen als vrouwen op 
betrouwbare wijze worden aangetoond;

Or. es

Amendement 55
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt;

E. overwegende dat uit verslagen en 
cijfers van diverse lidstaten tijdens de 
lockdownperiode een zorgwekkende 
toename van huiselijk en 
gendergerelateerd geweld blijkt, 
aangezien vrouwen en meisjes die het 
slachtoffer zijn van geweld door intieme 
partners het huis moeten delen met hun 
misbruikers en minder mogelijkheden 
hebben om hulp te zoeken; overwegende 
dat economische en sociale druk 
verslechterende factoren zijn voor 
huiselijk en gendergerelateerd geweld en 
dat de crisis daarom op lange termijn ook 
kan leiden tot een toename van huiselijk 
en gendergerelateerd geweld; 
overwegende dat verdere economische en 
financiële beperkingen het voor vrouwen 
nog moeilijker zullen maken om hun 
misbruikende partners te verlaten;

Or. en

Amendement 56
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt;

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van 
gendergerelateerd geweld blijkt; 
overwegende dat volgens de WHO de 
meldingen van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van (dreigingen van) 
geweld door hun partners in veel 
Europese landen is toegenomen met 
60 %; overwegende dat als gevolg van de 
situatie van lockdown en isolatie thuis en 
in een institutionele omgeving 
misbruikers nog beter dwang kunnen 
uitoefenen op slachtoffers van geweld 
door intieme partners en seksueel geweld, 
terwijl er voor de slachtoffers minder 
mogelijkheden zijn om hulp te zoeken 
zonder hun leven in gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 57
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt;

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van 
gendergerelateerd geweld blijkt; 
overwegende dat de 
afzonderingsmaatregelen de controle van 
daders over hun slachtoffers alleen maar 
vergroten; overwegende dat als de 
lockdown eenmaal voorbij is, het gevaar 
bestaat dat daders het geweld opvoeren 
om de controle die ze konden uitoefenen 
als gevolg van de afzondering, te 
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compenseren;

Or. en

Amendement 58
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt;

overwegende dat uit verslagen van de 
lidstaten tijdens de lockdownperiode een 
zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt, met inbegrip van fysiek 
geweld, psychisch geweld, dwang en 
cybergeweld; overwegende dat huiselijk 
geweld geen privéaangelegenheid is, maar 
een maatschappelijk probleem;

Or. en

Amendement 59
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt;

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt; overwegende dat de 
lockdownmaatregelen de reeds bestaande 
“schaduwpandemie” verergeren doordat 
er onvoldoende steun en middelen worden 
geboden, en dat hier iets aan moet worden 
gedaan;
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Or. en

Amendement 60
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt;

E. overwegende dat uit verslagen van 
de lidstaten tijdens de lockdownperiode 
een zorgwekkende toename van huiselijk 
geweld blijkt; overwegende dat dit met 
name specifieke groepen vrouwen, onder 
wie vrouwen met een handicap, betreft;

Or. en

Amendement 61
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het toegenomen 
gebruik van internet tijdens de pandemie 
leidt tot meer online- en door ICT 
gefaciliteerd gendergerelateerd geweld en 
online seksueel misbruik van kinderen en 
met name meisjes; overwegende dat 
mensenrechtenactivisten, vrouwelijke 
politici, vrouwelijke journalisten, vrouwen 
die tot een etnische minderheid behoren, 
inheemse vrouwen, lesbische, biseksuele 
en transgendervrouwen, en vrouwen met 
een handicap in het bijzonder het 
slachtoffer zijn van door ICT gefaciliteerd 
geweld; overwegende dat in Europa het 
risico van onlinegeweld het hoogste is 
onder jonge vrouwen tussen 18 en 29 
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jaar1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(20
18)604979_EN.pdf

Or. en

Amendement 62
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de pandemie de 
tekortkomingen in de bestaande 
maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld aan het licht 
heeft gebracht; overwegende dat volgens 
het EU-agentschap voor de grondrechten 
het aantal bedden in opvangcentra voor 
vrouwen en meisjes die het slachtoffer 
zijn geworden van geweld, ongeveer de 
helft bedraagt van wat vereist is op grond 
van de Overeenkomst van Istanbul;

Or. en

Amendement 63
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het gezin de 
meest veilige omgeving is gebleken om de 
gevolgen van de door COVID-19 
veroorzaakte crisis te verzachten;



AM\1213464NL.docx 31/184 PE657.386v01-00

NL

Or. es

Amendement 64
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat veel vrouwen in 
de prostitutie te maken hebben met 
gebrekkige toegang tot huisvesting, 
gezondheidszorg en financiële 
ondersteuning en dat hun levens en 
welzijn steeds meer in gevaar zijn door de 
COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 65
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat femicides niet 
meetellen in de officiële statistieken van 
COVID-19, maar best wel eens 
gerelateerd zouden kunnen zijn aan de 
uitbraak en de tijdens deze periode 
genomen lockdownmaatregelen;

Or. en

Amendement 66
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de 
beperkte toegang tot ondersteunende 
diensten, zoals vrouwenopvangcentra en 
telefonische hulpdiensten die tijdens de 
crisis gesloten waren, ervoor heeft 
gezorgd dat vrouwen geen opvang hadden 
en nergens hulp konden zoeken;

Or. en

Amendement 67
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat 
afzonderings- en isolatiemaatregelen 
mogelijk hebben geleid tot een hoger 
risico op vrouwenbesnijdenis, omdat 
kinderen niet naar school gingen en 
vrouwenbesnijdenis onopgemerkt kon 
blijven;

Or. en

Amendement 68
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de meerderheid 
van de eerstelijnswerkers in de huidige 
crisis vrouwen zijn, waaronder 76 % van 
de gezondheidswerkers (dokters, 
verpleegkundigen, verloskundigen, 
personeel in verzorgingstehuizen), 82 % 
van de kassiers, 93 % van de 
kinderverzorgers en leraren, 95 % van de 
poets- en huishoudelijke hulpen en 86 % 
van de persoonlijke zorgverleners25 in de 
EU;

Schrappen

_________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. en

Amendement 69
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de meerderheid 
van de eerstelijnswerkers in de huidige 
crisis vrouwen zijn, waaronder 76 % van 
de gezondheidswerkers (dokters, 
verpleegkundigen, verloskundigen, 
personeel in verzorgingstehuizen), 82 % 
van de kassiers, 93 % van de 
kinderverzorgers en leraren, 95 % van de 
poets- en huishoudelijke hulpen en 86 % 
van de persoonlijke zorgverleners25 in de 
EU;

F. overwegende dat de meerderheid 
van de werknemers in de huidige crisis het 
risico lopen besmet te geraken;

_________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. es
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Amendement 70
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de meerderheid 
van de eerstelijnswerkers in de huidige 
crisis vrouwen zijn, waaronder 76 % van 
de gezondheidswerkers (dokters, 
verpleegkundigen, verloskundigen, 
personeel in verzorgingstehuizen), 82 % 
van de kassiers, 93 % van de 
kinderverzorgers en leraren, 95 % van de 
poets- en huishoudelijke hulpen en 86 % 
van de persoonlijke zorgverleners25 in de 
EU;

overwegende dat de meerderheid van de 
werkers bij essentiële diensten in de 
huidige crisis vrouwen zijn, waaronder 
76 % van de gezondheidswerkers (dokters, 
verpleegkundigen, verloskundigen, 
personeel in verzorgingstehuizen), 82 % 
van de kassiers, 93 % van de 
kinderverzorgers en leraren, 95 % van de 
poets- en huishoudelijke hulpen en 86 % 
van de persoonlijke zorgverleners25 in de 
EU;

_________________ _________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. en

Amendement 71
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat bepaalde 
risicoprofielen, zoals ouderen, mannen en 
vrouwen, bijzonder kwetsbaar zijn en veel 
zwaarder lijden aan de gevolgen van de 
ziekte;

Or. es

Amendement 72
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren;

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel sectoren, net als dat van 
mannen, correct moet worden beloond, 
rekening houdend met de verdiensten en 
de gelijke toegang tot de arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 73
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren;

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald, en dat vrouwen in hogere 
mate vertegenwoordigd zijn in minder 
betaalde sectoren;

Or. en

Amendement 74
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het werk van G. overwegende dat het werk van 
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vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren;

vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren; overwegende dat 
de IAO waarschuwt dat bepaalde groepen, 
zoals personen in minder beschermde en 
laagbetaalde banen, met name jongeren, 
oudere werkers, vrouwen en migranten, 
onevenredig worden getroffen door de 
werkgelegenheidscrisis, hetgeen 
ongelijkheid in de hand kan werken; 
overwegende dat de IAO tevens benadrukt 
dat vrouwen ook minder toegang hebben 
tot sociale bescherming en een 
onevenredige belasting in de 
zorgeconomie zullen dragen;

Or. en

Amendement 75
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren;

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren; overwegende dat 
30 % van de vrouwen werkzaam is in het 
onderwijs en in de zorg- en sociale sector, 
tegenover 8 % van de mannen, en dat 7 % 
van de vrouwen werkzaam is in 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde, tegenover 33 % van de 
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mannen1 bis;
_________________
1 bis EIGE, gendergelijkheidsindex 2019.

Or. en

Amendement 76
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren;

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren; overwegende dat 
het herstelplan “Next Generation EU” 
niet gericht is op sectoren waar vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn;

Or. en

Amendement 77
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het werk van 
vrouwen in veel essentiële sectoren slecht 
wordt betaald; overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 

G. overwegende dat in veel essentiële 
en in hoge mate door vrouwen 
gedomineerde sectoren de lonen erg laag 
zijn en vaak op het niveau van het 
minimumloon liggen; overwegende dat de 
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aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren;

horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren;

Or. en

Amendement 78
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen vaker 
een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan 
hebben dan mannen (26,5 % van de 
vrouwen tegenover 15,1 % van de 
mannen26) en dat ze daarom aanzienlijk 
worden geraakt door banenverlies en 
tijdelijke werkloosheid;

Schrappen

_________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. es

Amendement 79
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen vaker 
een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan 
hebben dan mannen (26,5 % van de 
vrouwen tegenover 15,1 % van de 
mannen26) en dat ze daarom aanzienlijk 
worden geraakt door banenverlies en 

H. overwegende dat vrouwen vaker 
een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan 
hebben dan mannen (26,5 % van de 
vrouwen tegenover 15,1 % van de 
mannen26) en dat ze daarom aanzienlijk 
worden geraakt door banenverlies en 
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tijdelijke werkloosheid; tijdelijke werkloosheid; overwegende dat 
er een aanzienlijk risico bestaat dat de 
kansen van jonge vrouwen en meisjes op 
adequate banen het komende decennium 
zullen afnemen als gevolg van de effecten 
van de crisis op langere termijn; 
overwegende dat migranten, met name 
diegenen die zich in een afwijkende 
administratieve situatie bevinden, dubbele 
discriminatie ervaren als gevolg van 
laagbetaald en/of gelegenheidswerk, met 
een groter risico op verlies van inkomen 
en werkloosheid, beperkte toegang tot 
gezondheidszorg en 
beschermingsmiddelen;

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Amendement 80
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen vaker 
een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan 
hebben dan mannen (26,5 % van de 
vrouwen tegenover 15,1 % van de 
mannen26) en dat ze daarom aanzienlijk 
worden geraakt door banenverlies en 
tijdelijke werkloosheid;

H. overwegende dat vrouwen vaker 
een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan 
hebben dan mannen (26,5 % van de 
vrouwen tegenover 15,1 % van de 
mannen26), rekening houdend met het feit 
dat deeltijdbanen vaak een keuze zijn, en 
dat ze daarom aanzienlijk worden geraakt 
door banenverlies en tijdelijke 
werkloosheid;

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en
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Amendement 81
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen vaker 
een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan 
hebben dan mannen (26,5 % van de 
vrouwen tegenover 15,1 % van de 
mannen26) en dat ze daarom aanzienlijk 
worden geraakt door banenverlies en 
tijdelijke werkloosheid;

H. overwegende dat vrouwen vaker 
een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan 
hebben dan mannen (26,5 % van de 
vrouwen tegenover 15,1 % van de 
mannen26) en dat ze daarom aanzienlijk 
worden geraakt door banenverlies en 
tijdelijke werkloosheid als gevolg van de 
crisis, en op lange termijn hierdoor 
geraakt zullen blijven worden;

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Amendement 82
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat uit onderzoek van 
Eurofound blijkt dat de COVID-19-crisis 
een ernstig risico met zich meebrengt dat 
wat we de afgelopen decennia hebben 
bereikt op het vlak van gendergelijkheid 
binnen de arbeidsparticipatie, weer 
verloren gaat, met name als de activiteit in 
sectoren waarin vrouwen zijn 
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oververtegenwoordigd, verder wordt 
belemmerd1 bis;
_________________
1 bis Eurofound, COVID-19-enquête, 2020.

Or. en

Amendement 83
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat onderzoek 
aantoont dat de afname van het verschil 
in werkgelegenheid tussen mannen en 
vrouwen de afgelopen paar jaar is 
gestagneerd en dat de aanhoudende 
ongelijkheid in arbeidsparticipatie Europa 
meer dan 335 miljard EUR per jaar kost, 
wat in 2019 overeenkwam met 2,41 % van 
het bnp1 bis;
_________________
1 bis Onderzoek van Eurofound (2020).

Or. en

Amendement 84
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een ongekend effect op de 
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Europese arbeidsmarkt heeft gehad; 
overwegende dat de situatie zorgvuldig per 
sector moet worden beoordeeld, waarbij 
de gegevens naar geslacht en leeftijd 
worden uitgesplitst, gedurende zowel de 
crisis- als de herstelperiode; overwegende 
dat de volledige economische, 
werkgerelateerde en sociale gevolgen van 
de pandemie nog altijd onbekend zijn, 
maar dat voorlopige studies wijzen op 
aanzienlijk banenverlies in 
dienstverlenende sectoren, zoals de 
vrijetijds- en horecasector, de reis- en 
toerismesector, de detailhandel, de 
schoonmaaksector, de persoonlijke 
verzorgingssector en secretarieel werk, 
sectoren waar in meerderheid vrouwen 
werken, en de bouw en de financiële 
sector, waar in meerderheid mannen 
werken; overwegende dat overige sectoren 
daarentegen, ondanks de crisis, de 
arbeidsveiligheid hebben weten te 
bewaren, waaronder de publieke en de 
medische sectoren, waar veelal vrouwen 
werken, en de ICT-sector, waar meer 
mannen werkzaam zijn;

Or. en

Amendement 85
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat startende 
ondernemers aanzienlijke gevolgen van 
de crisis ondervinden;

Or. en
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Amendement 86
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd;

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd; overwegende dat de 
afgelopen jaren openbare diensten, zoals 
toegang tot universele en gratis 
gezondheidszorg, zijn afgeschaft of 
ingeperkt; overwegende dat universele en 
gratis gezondheidszorg een grondrecht is 
en dat deze toegang vrij moet zijn van 
discriminatie op grond van ras, leeftijd, 
etniciteit, financiële draagkracht of 
overige omstandigheden;

Or. en

Amendement 87
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd;

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd; overwegende dat zorg 
holistisch moet worden beschouwd en het 
gehele leven moet omvatten, van 
kinderzorg en naschoolse opvang tot zorg 
voor personen met een handicap en 
ouderen;

Or. en
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Amendement 88
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd;

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de middelen die door de lidstaten 
worden toegewezen aan zorgverlening en 
de beloning van zorgmedewerkers heeft 
blootgelegd;

Or. en

Amendement 89
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd;

I. overwegende dat COVID-19 heeft 
aangetoond dat de zorgverlening in de 
lidstaten van de EU niet in dezelfde mate 
klaar was om het hoofd te bieden aan een 
pandemie van deze omvang;

Or. es

Amendement 90
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 

I. overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
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van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd;

van de zorgverlening in veel lidstaten van 
de EU heeft blootgelegd;

Or. en

Amendement 91
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 13 
uur per week meer dan mannen besteden 
aan onbetaalde zorg en huishoudelijk 
werk27; overwegende dat de COVID-19-
crisis een kans is voor mannen om meer 
zorgtaken op zich te nemen;

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen zowel 
mannen als vrouwen meer tijd met het 
gezin moesten doorbrengen, waarbij ze 
alle zorgbehoeften voor hun eigen 
kinderen in verband met onderwijs, 
levensonderhoud en opleiding op zich 
namen, hetgeen in geen geval kan of mag 
worden gekwantificeerd als deel van de 
kosteloosheid, vrijgevigheid en liefde van 
het gezin;

_________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. es

Amendement 92
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
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overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis een kans is voor mannen 
om meer zorgtaken op zich te nemen;

overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat het 
zoeken naar een evenwicht tussen 
telewerk en gezinstaken, hetgeen niet 
alleen een vrouwenaangelegenheid zou 
moeten zijn, voor extra druk zorgt en dat 
vrouwen derhalve worden geconfronteerd 
met een toenemende emotionele, 
geestelijke en sociale belasting; 
overwegende dat dit zou kunnen 
resulteren in slechtere arbeidsprestaties 
vergeleken met mannelijke collega’s; 
overwegende dat de COVID-19-crisis een 
kans is voor mannen om meer zorgtaken op 
zich te nemen;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Amendement 93
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis een kans is voor mannen 
om meer zorgtaken op zich te nemen;

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat 
werk op afstand kinderopvang niet kan 
vervangen; overwegende dat de COVID-
19-crisis een kans is voor mannen om meer 
zorgtaken op zich te nemen; overwegende 
dat een tijdige omzetting en effectieve 
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uitvoering van de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven aan 
de hand van flexibele werkregelingen 
cruciaal is voor het overwinnen van 
voornoemde problemen;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Amendement 94
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis een kans is voor mannen 
om meer zorgtaken op zich te nemen;

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen de ongelijke 
verdeling van niet-betaalde 
huishoudelijke en zorgtaken thuis voor 
vrouwen is toegenomen, die behalve dat ze 
een evenwicht moesten vinden met 
betrekking tot werk vanuit huis, het ook 
moesten stellen zonder voldoende steun 
voor hun kinder- en ouderenzorg; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis een kans is voor mannen 
om meer zorgtaken op zich te nemen;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en
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Amendement 95
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis een kans is voor mannen 
om meer zorgtaken op zich te nemen;

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen, kinderdagverblijven en 
werkplaatsen het onbetaald werk thuis voor 
vrouwen is toegenomen; overwegende dat 
vrouwen gewoonlijk 13 uur per week meer 
dan mannen besteden aan onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk27; overwegende dat 
de COVID-19-crisis aan het licht heeft 
gebracht hoe ongelijk het aandeel van 
zorg en huishoudelijk werk nog altijd is, 
hetgeen ten nadele werkt van vrouwen;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Amendement 96
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis een kans is voor mannen 
om meer zorgtaken op zich te nemen;

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis aan het licht heeft 
gebracht hoe ongelijk het aandeel van 
zorg en huishoudelijk werk nog altijd is, 
hetgeen ten nadele werkt van vrouwen;
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_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Amendement 97
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis voor vrouwen is toegenomen; 
overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
13 uur per week meer dan mannen 
besteden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk27; overwegende dat de 
COVID-19-crisis een kans is voor mannen 
om meer zorgtaken op zich te nemen;

J. overwegende dat door de sluiting 
van scholen en werkplaatsen het onbetaald 
werk thuis is toegenomen; overwegende 
dat vrouwen gewoonlijk 13 uur per week 
meer dan mannen besteden aan onbetaalde 
zorg en huishoudelijk werk27; overwegende 
dat de COVID-19-crisis een kans is voor 
mannen om meer zorgtaken op zich te 
nemen;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework.

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework.

Or. pl

Amendement 98
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de 
langetermijneffecten van deze crisis 
vrouwen en meisjes waarschijnlijk harder 
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zullen treffen vanwege een nog altijd 
bestaand gendergerelateerd sociaal 
mandaat met betrekking tot zorgtaken;

Or. en

Amendement 99
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast, 
met een ernstig risico op armoede voor de 
6,7 miljoen alleenstaande moeders in de 
EU1 bis;

_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/how-will-covid-19-crisis-affect-
existing-gender-divides-europe

Or. en

Amendement 100
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast, 
hetgeen duidt op het belang van huwelijk 
en gemeenschappelijke opvoeding door 
vader en moeder;
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Or. de

Amendement 101
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast, 
van wie 85 % bestaat uit vrouwen van wie 
bijna de helft gevaar loopt op sociale 
uitsluiting en armoede;

Or. en

Amendement 102
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat met name 
alleenstaande ouders onevenredig zwaar 
worden belast, van wie het overgrote 
merendeel (85 % 1 bis) bestaat uit 
alleenstaande moeders;
_________________
1 bis EIGE, “Poverty, gender and lone 
parents in the EU: Review of the 
implementation of the Beijing Platform 
for Action”.

Or. en

Amendement 103
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat gezinnen 
onevenredig zwaar worden belast door het 
gebrek aan deskundigheid en 
vooruitziendheid in vele regeringen;

Or. es

Amendement 104
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat met name 
alleenstaande ouders onevenredig zwaar 
worden belast; overwegende dat 85 % van 
de alleenstaande ouders bestaat uit 
vrouwen1 bis;
_________________
1 bis http://aei.pitt.edu/74547/1/42.pdf

Or. en

Amendement 105
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat met name 
alleenstaande ouders onevenredig zwaar 
worden belast, van wie het overgrote 
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merendeel uit vrouwen bestaat;

Or. en

Amendement 106
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat alleenstaande 
ouders onevenredig zwaar worden belast;

K. overwegende dat een onevenredige 
last moet worden gedragen door 
alleenstaande ouders;

Or. en

Amendement 107
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat uit onderzoek1 bis 
blijkt dat COVID-19 een groter effect 
heeft op vrouwen met jonge kinderen dan 
op mannen in dezelfde thuissituatie; 
overwegende dat bijna een derde (29 %) 
van de vrouwen met jonge kinderen 
moeilijkheden heeft met de concentratie 
op werk, tegenover 16 % van de mannen 
met jonge kinderen, terwijl twee keer zo 
veel vrouwen (29 %) met kinderen zich 
vaak bij hun huishoudelijke taken te moe 
voelen, vergeleken met 16 % van de 
mannen; overwegende dat de gegevens 
ook aantonen dat in april 2020 vrouwen 
met kinderen in de leeftijdsgroep 0-11 
vaker dan mannen met kinderen in 
dezelfde leeftijdsgroep last hadden van 
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spanning (23 % tegenover 19 %) en zich 
eenzaam (14 % tegenover 6 %) en 
gedeprimeerd (14 % tegenover 9 %) 
voelden;
_________________
1 bis Eurofound, COVID-19-enquête, 2020.

Or. en

Amendement 108
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat er als gevolg van 
de crisis legitieme redenen voor 
bezorgdheid zijn over het ernstige 
banenverlies in door vrouwen 
gedomineerde beroepen; overwegende dat 
het herstel enige tijd nodig heeft, dat veel 
banen verloren zullen gaan en 
arbeidsuren zullen worden gereduceerd, 
en dat, zoals ook te zien was bij de vorige 
crisis, typische door mannen 
gedomineerde banen zich sneller lijken te 
herstellen dan typische door vrouwen 
gedomineerde beroepen;

Or. en

Amendement 109
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging K quater (nieuw)



AM\1213464NL.docx 55/184 PE657.386v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

K quater. overwegende dat het 
Commissievoorstel voor een herstelplan 
benadrukt dat investeringen in de digitale 
transitie de sleutel vormen tot de 
toekomstige welvaart en veerkracht van 
Europa; overwegende dat uit de index 
voor gendergelijkheid voor 2019 blijkt dat 
in de digitale sector nog altijd sprake is 
van hardnekkige ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen; overwegende dat het 
van het allergrootste belang is om de 
digitale genderkloof te dichten en de 
digitale rechten van vrouwen te 
garanderen; overwegende dat de 
transformatie en digitalisering van de 
arbeidsmarkt en de economie bestaande 
economische kloven kunnen vergroten en 
de segregatie op de arbeidsmarkt kunnen 
verergeren;

Or. en

Amendement 110
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging K quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quinquies. overwegende dat het 
Commissievoorstel voor een herstelplan 
de nadruk legt op investeringen in de 
groene transitie; overwegende dat het 
effect van de klimaatverandering anders 
wordt ervaren door vrouwen, die om 
verschillende redenen kwetsbaarder zijn, 
een hoger risico lopen en meer lasten 
hebben; overwegende dat 
gendergelijkheid en het betrekken van 
vrouwen bij besluitvormingsprocessen 
voorwaarden zijn voor duurzame 
ontwikkeling en een efficiënt beheer van 
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de klimaatproblematiek; overwegende dat 
alle klimaatmaatregelen een gender- en 
intersectioneel perspectief moeten 
hebben;

Or. en

Amendement 111
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

Schrappen

Or. es

Amendement 112
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

Schrappen

Or. en
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Amendement 113
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

overwegende dat bepaalde sectoren van de 
maatschappij, zoals alleenstaande ouders, 
van wie de meerderheid uit vrouwen 
bestaat, slachtoffers van geweld, oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan, gezien de maatregelen die 
zijn genomen en de bestaande 
infrastructurele tekortkomingen;

Or. en

Amendement 114
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals raciaal 
gestigmatiseerde vrouwen, vrouwen die 
behoren tot een etnische minderheid, 
oudere vrouwen, vrouwen met een 
handicap, Romavrouwen, LBTQI+-
vrouwen en vluchtelingen en migranten, in 
een bijzonder kwetsbare situatie 
terechtkomen ten opzichte van het virus en 
de gezondheids- en sociaaleconomische 
gevolgen ervan;
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Or. en

Amendement 115
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere en jonge 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders, sekswerkers, 
vrouwen die tot een raciale of etnische 
minderheid behoren, met inbegrip van 
vrouwen met een donkere huidkleur en 
Romavrouwen, LGBTQI+-personen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

Or. en

Amendement 116
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

L. overwegende dat bepaalde groepen 
binnen de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
vrouwen met een donkere huidkleur, 
Romavrouwen, vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren, LGBTQI+-
personen, vrouwen die in de prostitutie 
werkzaam zijn, vluchtelingen en 
migranten, bijzonder kwetsbaar zijn voor 
het virus en de gevolgen ervan;

Or. en
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Amendement 117
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals ouderen en 
personen met een handicap, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

Or. de

Amendement 118
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, vrouwen die hun kinderen 
alleen opvoeden en vluchtelingen en 
migranten, bijzonder kwetsbaar zijn voor 
het virus en de gevolgen ervan;

Or. pl

Amendement 119
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement
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overwegende dat bepaalde sectoren van de 
maatschappij, zoals oudere vrouwen, 
vrouwen met een handicap, Romavrouwen, 
LGBTQI+-vrouwen en vluchtelingen en 
migranten, bijzonder kwetsbaar zijn voor 
het virus en de gevolgen ervan;

overwegende dat bepaalde groepen 
vrouwen, zoals oudere vrouwen, vrouwen 
met een handicap, Romavrouwen, 
LGBTQI+-vrouwen en vluchtelingen en 
migranten, bijzonder kwetsbaar zijn voor 
het virus en de gevolgen ervan;

Or. en

Amendement 120
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
vrouwen, vrouwen met een handicap, 
Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en 
vluchtelingen en migranten, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

L. overwegende dat bepaalde sectoren 
van de maatschappij, zoals oudere 
personen, personen met een handicap, 
personen met obesitas of personen met 
gezondheidsproblemen, bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het virus en de 
gevolgen ervan;

Or. en

Amendement 121
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat dakloze vrouwen 
nog altijd op specifieke problemen stuiten 
in het kader van de COVID-19-pandemie, 
aangezien tijdelijke en 
noodopvangsituaties in het bijzonder 
kwetsbaar zijn voor overdracht van 
ziekten, gendergerelateerd geweld en 
gebrekkige toegang tot hygiëne en 
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zorgfaciliteiten;

Or. en

Amendement 122
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat COVID-19 een 
mondiale pandemie is die ieder land ter 
wereld treft;

M. overwegende dat COVID-19 een 
mondiale pandemie is die ieder land ter 
wereld treft; overwegende dat meer dan 
47 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd 
mogelijk onder de armoededrempel zijn 
terechtgekomen ten gevolge van de 
pandemie1 bis;
_________________
1 bis VN-Vrouwen, “From Insights to 
Action: Gender Equality in the Wake of 
COVID-19”.

Or. pl

Amendement 123
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat COVID-19 een 
mondiale pandemie is die ieder land ter 
wereld treft;

M. overwegende dat COVID-19 een 
mondiale pandemie is die ieder land ter 
wereld treft; overwegende dat de pandemie 
verwoestende gevolgen heeft voor 
bevolkingen, met name vrouwen en 
meisjes, in landen met gebrekkig 
gefinancierde zorgstelsels en bevolkingen 
van door conflicten getroffen landen;
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Or. en

Amendement 124
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat op grond van 
recente gegevens van het Bevolkingsfonds 
van de Verenigde Naties (UNFPA) uitstel 
of onderbreking van 
hulpverleningsprogramma’s en 
voorlichting op het gebied van schadelijke 
praktijken, naar schatting de komende 
tien jaar wereldwijd zal leiden tot een 
toename van het aantal gevallen van 
vrouwenbesnijdenis met 2 miljoen en een 
toename van het aantal kinderhuwelijken 
met 13 miljoen, in vergelijking met de 
schattingen van vóór de pandemie;

Or. en

Amendement 125
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat in de begrotingen 
en bij de toewijzing van middelen rekening 
moet worden gehouden met de 
verschillende behoeften en 
omstandigheden van mannen en vrouwen;

N. overwegende dat in de directe en 
langetermijnbegrotingen en bij de 
toewijzing van middelen rekening moet 
worden gehouden met de verschillende 
behoeften en omstandigheden van mannen 
en vrouwen door middel van het 
genderbewust opstellen van begrotingen; 
overwegende dat lidstaten moeten zorgen 
dat hun antwoord op de crisis een 
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multidisciplinaire en gendergevoelige 
aanpak behelst, teneinde op deze manier 
te zorgen dat alle vrouwen en meisjes 
kunnen leven zonder discriminatie en 
geweld en toegang hebben tot de basale 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg die ze nodig hebben;

Or. en

Amendement 126
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat in de begrotingen 
en bij de toewijzing van middelen rekening 
moet worden gehouden met de 
verschillende behoeften en 
omstandigheden van mannen en vrouwen;

N. overwegende dat in de begrotingen en 
bij de toewijzing van middelen om de 
crisis te bestrijden, rekening moet worden 
gehouden met de verschillende behoeften 
en omstandigheden van mannen en 
vrouwen en derhalve moet worden 
uitgegaan van het beginsel van 
gendermainstreaming; overwegende dat 
specifieke financiële middelen moeten 
worden toegewezen aan de ondersteuning 
van vrouwen en meisjes teneinde de 
specifieke gevolgen voor hun te 
overwinnen, met name op het vlak van 
werkgelegenheid, geweld en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 127
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat in de begrotingen 
en bij de toewijzing van middelen rekening 
moet worden gehouden met de 
verschillende behoeften en 
omstandigheden van mannen en vrouwen;

N. overwegende dat in de begrotingen 
en bij de toewijzing van middelen voor 
zowel het herstelinstrument “Next 
Generation EU” als de aangescherpte 
langetermijnbegroting van de EU 
rekening moet worden gehouden met de 
verschillende behoeften en 
omstandigheden van mannen en vrouwen, 
en moet worden gezorgd voor voldoende 
gerichte acties en horizontale 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 128
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat in de begrotingen 
en bij de toewijzing van middelen rekening 
moet worden gehouden met de 
verschillende behoeften en 
omstandigheden van mannen en vrouwen;

N. overwegende dat de verlening van 
diensten moet worden gebaseerd op 
gegevensgestuurde identificatie van 
behoeften, waarbij begrotingsmiddelen 
worden toegewezen op basis van dit 
onderzoek; overwegende dat in de 
begrotingen en bij de toewijzing van 
middelen rekening moet worden gehouden 
met de verschillende behoeften en 
omstandigheden van mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 129
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met vrouwen en 
dat zij een actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase;

O. overwegende dat vrouwen 
evenredig moeten worden 
vertegenwoordigd in de 
besluitvormingsprocessen en dat zij een 
even actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase als mannen; overwegende dat 
binnen de lokale, regionale, nationale en 
EU-beleidsrespons maatschappelijke 
organisaties met betrekking tot de positie 
van vrouwen moeten worden 
geraadpleegd;

Or. en

Amendement 130
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met vrouwen en 
dat zij een actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase;

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met vrouwen en 
feministische maatschappelijke 
organisaties, dat deze moeten worden 
betrokken in de besluitvorming en dat zij 
een actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase;

Or. en

Amendement 131
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging O
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Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met vrouwen en 
dat zij een actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase;

O. overwegende dat vrouwen deel 
moeten uitmaken van de besluitvorming 
en dat zij een actieve rol moeten spelen in 
de herstelfase, zodat ook rekening wordt 
gehouden met de behoeften van vrouwen;

Or. en

Amendement 132
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met vrouwen en 
dat zij een actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase;

O. overwegende dat vrouwen een 
centrale rol moeten spelen in het ontwerp 
van, de uitvoering van en het toezicht op 
de herstelfase en de bijbehorende 
maatregelen;

Or. en

Amendement 133
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met vrouwen en 
dat zij een actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase;

O. overwegende dat er op 
gelijkwaardige wijze rekening moet 
worden gehouden met mannen en 
vrouwen en dat zij een actieve rol moeten 
spelen in de herstelfase;

Or. de
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Amendement 134
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met vrouwen en 
dat zij een actieve rol moeten spelen in de 
herstelfase;

O. overwegende dat er ook rekening 
moet worden gehouden met de 
maatschappij in het algemeen en dat zij 
een actieve rol moet spelen in de 
herstelfase;

Or. es

Amendement 135
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat kwesties met 
betrekking tot vrouwenrechten en de 
bevordering van gendergelijkheid moeten 
worden gemainstreamd en worden 
besproken op het hoogste niveau, met 
name met het oog op de uitvoering van de 
gendergelijkheidsstrategie van de EU; 
overwegende dat het Europees Parlement 
een commissie heeft die zich bezighoudt 
met vrouwenrechten en gendergelijkheid 
en dat de Commissie een commissaris 
heeft die zich puur richt op gelijkheid, 
maar dat er geen specifieke 
Raadsformatie bestaat die gericht is op 
gendergelijkheid en dat de ministers en 
staatssecretarissen met 
verantwoordelijkheid voor 
gendergelijkheid geen specifiek forum 
hebben voor debat en besluitvorming;
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Or. en

Amendement 136
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de op dit gebied 
geïdentificeerde essentiële acties zullen 
zorgen voor weerbaarheid en paraatheid 
voor toekomstige crises;

Schrappen

Or. es

Amendement 137
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de op dit gebied 
geïdentificeerde essentiële acties zullen 
zorgen voor weerbaarheid en paraatheid 
voor toekomstige crises;

P. overwegende dat de op dit gebied 
geïdentificeerde essentiële acties moeten 
zorgen voor weerbaarheid en paraatheid 
voor toekomstige crises;

Or. en

Amendement 138
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-
Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak van een 1. benadrukt de noodzaak van een 
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gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle relevante aspecten van de respons op 
de COVID-19-crisis;

gendergevoelige aanpak, 
gendermainstreaming en genderbewuste 
begrotingen met betrekking tot alle 
relevante aspecten van de respons op de 
COVID-19-crisis; benadrukt dat de 
Commissie en de lidstaten als 
vanzelfsprekend 
gendereffectbeoordelingen moeten 
verrichten voor alle beleids- en 
wetsvoorstellen, met name ten aanzien 
van maatregelen voor de herstelfase;

Or. en

Amendement 139
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak van een 
gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle relevante aspecten van de respons op 
de COVID-19-crisis;

1. benadrukt de noodzaak van een 
gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle relevante aspecten van de respons op 
de COVID-19-crisis om vrouwenrechten 
te behouden en te beschermen gedurende 
de pandemie en de periode na de crisis en 
om meer gendergelijkheid te bereiken;

Or. en

Amendement 140
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak van een 1. benadrukt de noodzaak van een 
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gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle relevante aspecten van de respons op 
de COVID-19-crisis;

gendergevoelige aanpak bij alle aspecten 
van de respons op de COVID-19-crisis; 
onderstreept de noodzaak dat de lessen die 
uit eerdere crises zijn getrokken, worden 
toegepast en dat niet dezelfde fouten 
worden gemaakt;

Or. en

Amendement 141
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak van een 
gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle relevante aspecten van de respons op 
de COVID-19-crisis;

1. benadrukt de noodzaak van een 
aanpak vanuit een breed perspectief met 
betrekking tot alle relevante aspecten van 
de respons op de COVID-19-crisis;

Or. es

Amendement 142
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak van een 
gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle relevante aspecten van de respons op 
de COVID-19-crisis;

1. benadrukt de noodzaak van een 
gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle aspecten van de respons op de 
COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 143
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak van een 
gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
alle relevante aspecten van de respons op 
de COVID-19-crisis;

1. benadrukt de noodzaak van een 
gendergevoelige aanpak met betrekking tot 
relevante aspecten van de respons op de 
COVID-19-crisis;

Or. pl

Amendement 144
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak om lessen 
te trekken uit de crisis van 2008, toen de 
EU haar respons baseerde op 
bezuinigingsmaatregelen die blijvende 
negatieve gevolgen hadden voor de 
rechten en de economische betrokkenheid 
van vrouwen;

Or. en

Amendement 145
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont de noodzaak om de 
lessen die uit deze crisis worden getrokken, 
toe te passen op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en 

2. beklemtoont de noodzaak om de 
lessen die uit deze crisis worden getrokken, 
toe te passen op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en 
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op de voorbereiding van de reacties op alle 
stadia van toekomstige crises; roept de 
Commissie ertoe op een permanent 
netwerk in het leven te roepen voor de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten over de aanpak van de 
gendergerelateerde aspecten van COVID-
19;

op de voorbereiding van de reacties op alle 
stadia van toekomstige crises; roept de 
Commissie ertoe op een permanent 
netwerk in het leven te roepen voor de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten over de aanpak van de 
gendergerelateerde aspecten van COVID-
19; roept de Raad op een specifieke 
Raadsformatie inzake gendergelijkheid en 
een formele werkgroep op te zetten om 
gemeenschappelijke en concrete 
maatregelen in te voeren om de 
uitdagingen op het gebied van de rechten 
van vrouwenrechten en gendergelijkheid 
aan te gaan en te zorgen dat kwesties 
inzake gendergelijkheid op het hoogste 
politieke niveau worden besproken;

Or. en

Amendement 146
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont de noodzaak om de 
lessen die uit deze crisis worden getrokken, 
toe te passen op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en 
op de voorbereiding van de reacties op alle 
stadia van toekomstige crises; roept de 
Commissie ertoe op een permanent 
netwerk in het leven te roepen voor de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten over de aanpak van de 
gendergerelateerde aspecten van COVID-
19;

2. beklemtoont de noodzaak om de 
lessen die uit deze crisis worden getrokken, 
toe te passen op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en 
op de voorbereiding van de reacties op alle 
stadia van toekomstige crises, door de 
transitie naar een veerkrachtige 
zorgeconomie te ondersteunen waarin 
zorgverlening voldoende wordt 
gewaardeerd en die is gebaseerd op 
hoogwaardige openbare diensten; roept de 
Commissie ertoe op een permanent 
netwerk in het leven te roepen voor de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten over de aanpak van de 
gendergerelateerde aspecten van COVID-
19;
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Or. en

Amendement 147
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont de noodzaak om de 
lessen die uit deze crisis worden getrokken, 
toe te passen op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en 
op de voorbereiding van de reacties op alle 
stadia van toekomstige crises; roept de 
Commissie ertoe op een permanent 
netwerk in het leven te roepen voor de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten over de aanpak van de 
gendergerelateerde aspecten van COVID-
19;

2. beklemtoont de noodzaak om de 
lessen die uit deze crisis worden getrokken, 
toe te passen op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en 
op de voorbereiding van gendergevoelige 
reacties op alle stadia van toekomstige 
crises; roept de Commissie ertoe op een 
permanent netwerk in het leven te roepen 
voor de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten over de aanpak van de 
gendergerelateerde aspecten van COVID-
19;

Or. en

Amendement 148
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. beklemtoont de noodzaak om de 
lessen die uit deze crisis worden getrokken, 
toe te passen op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en 
op de voorbereiding van de reacties op alle 
stadia van toekomstige crises; roept de 
Commissie ertoe op een permanent 
netwerk in het leven te roepen voor de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten over de aanpak van de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)



PE657.386v01-00 74/184 AM\1213464NL.docx

NL

gendergerelateerde aspecten van COVID-
19;

Or. en

Amendement 149
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. betreurt de volledige afwezigheid 
van gendereffectbeoordelingen en het 
gebrek aan heldere en bindende 
doelstellingen binnen de plannen van de 
Commissie voor herstel en veerkracht om 
gendergelijkheid kracht bij te zetten; pleit 
ervoor om deze dimensie in het standpunt 
van het Europees Parlement op te nemen 
en om dit gezichtspunt te verdedigen 
tijdens de aanstaande interinstitutionele 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 150
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan 
de prevalentie van het virus bij 
eerstelijnswerkers te onderzoeken, met 
name bij vrouwen en etnische 
minderheden vanwege hun onevenredig 
hoge vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers; spoort de Commissie 
en de lidstaten ertoe aan passende 
maatregelen te treffen om de veiligheid op 

3. dringt er bij de Commissie op aan 
de prevalentie van het virus bij de meest 
kwetsbare werknemers en sectoren te 
onderzoeken; 
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het werk te vergroten, waaronder door 
middel van Kaderrichtlijn 89/391/EEG28 
en Richtlijn 92/85/EEG29;

_________________
28 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
29 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.

Or. es

Amendement 151
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan 
de prevalentie van het virus bij 
eerstelijnswerkers te onderzoeken, met 
name bij vrouwen en etnische minderheden 
vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers; spoort de Commissie en 
de lidstaten ertoe aan passende maatregelen 
te treffen om de veiligheid op het werk te 
vergroten, waaronder door middel van 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG28 en 
Richtlijn 92/85/EEG29;

3. dringt er bij de Commissie op aan 
de prevalentie van het virus bij 
eerstelijnswerkers te onderzoeken, met 
name bij vrouwen en etnische minderheden 
vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers; spoort de Commissie en 
de lidstaten ertoe aan passende maatregelen 
te treffen om de veiligheid op het werk te 
vergroten, waaronder door middel van 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG28 en 
Richtlijn 92/85/EEG29, en aan de hand 
van het strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk voor 
de periode na 2020;

_________________ _________________
28 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1. 28 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
29 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1. 29 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.

Or. en

Amendement 152
Diana Riba i Giner
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan 
de prevalentie van het virus bij 
eerstelijnswerkers te onderzoeken, met 
name bij vrouwen en etnische minderheden 
vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging onder 
eerstelijnswerkers; spoort de Commissie 
en de lidstaten ertoe aan passende 
maatregelen te treffen om de veiligheid op 
het werk te vergroten, waaronder door 
middel van Kaderrichtlijn 89/391/EEG28 en 
Richtlijn 92/85/EEG29;

3. dringt er bij de Commissie op aan 
de prevalentie van het virus bij werkers in 
essentiële sectoren tijdens de huidige 
crises te onderzoeken, met name bij 
vrouwen en etnische minderheden 
vanwege hun onevenredig hoge 
vertegenwoordiging in deze sectoren; 
spoort de Commissie en de lidstaten ertoe 
aan passende maatregelen te treffen om de 
veiligheid op het werk te vergroten, 
waaronder door middel van 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG28 en 
Richtlijn 92/85/EEG29, en om de 
arbeidsomstandigheden van deze werkers 
te verbeteren;

_________________ _________________
28 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1. 28 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
29 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1. 29 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.

Or. en

Amendement 153
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens moeten worden 

4. roept de Commissie, Eurostat, de 
lidstaten en EIGE ertoe op regelmatig naar 
geslacht en leeftijd uitgesplitste gegevens 
over COVID-19 en de sociaaleconomische 
gevolgen van het virus te verzamelen; 
beklemtoont dat herstelmaatregelen op 
naar geslacht uitgesplitste gegevens 
moeten worden gebaseerd, met bijzondere 
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gebaseerd; aandacht voor de gebieden waarop de 
gegevens schaars en onvergelijkbaar zijn, 
zoals geweld tegen vrouwen en de 
verlening van verschillende soorten 
zorgdiensten, in vergelijking met de vraag 
naar dergelijke diensten; benadrukt dat 
dergelijke gegevens systematisch moeten 
worden geproduceerd en openlijk 
beschikbaar moeten zijn;

Or. en

Amendement 154
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens moeten worden 
gebaseerd;

4. roept de lidstaten, Eurostat en 
EIGE ertoe op regelmatig naar gender en 
leeftijd uitgesplitste gegevens over 
COVID-19 en de sociaaleconomische 
gevolgen van het virus te verzamelen; 
beklemtoont dat herstelmaatregelen op 
naar gender uitgesplitste gegevens moeten 
worden gebaseerd en wijst op de noodzaak 
dat de Commissie en de lidstaten de 
capaciteitsopbouw van nationale 
statistische bureaus en overige in dat 
opzicht relevante actoren ondersteunen;

Or. en

Amendement 155
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
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regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens moeten worden 
gebaseerd;

regelmatig naar geslacht, leeftijd, ras en 
etniciteit uitgesplitste gegevens over 
COVID-19 en de sociaaleconomische 
gevolgen van het virus te verzamelen; 
beklemtoont dat herstelmaatregelen op 
naar geslacht uitgesplitste gegevens 
moeten worden gebaseerd en moeten 
verwijzen naar overige groepen die te 
maken hebben met discriminatie, om zo te 
zorgen dat de responsmaatregelen 
allesomvattend zijn;

Or. en

Amendement 156
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens moeten worden 
gebaseerd;

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar gender en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
gegevens over de sociaaleconomische 
gevolgen van het virus en het effect op 
vrouwen die lijden onder meervoudige 
discriminatie, zoals raciaal 
gestigmatiseerde en migrantenvrouwen, te 
verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar gender 
uitgesplitste gegevens moeten worden 
gebaseerd;

Or. en

Amendement 157
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens moeten worden 
gebaseerd;

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen;

Or. de

Amendement 158
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 
de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens moeten worden 
gebaseerd;

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht, handicap en 
leeftijd uitgesplitste gegevens over 
COVID-19 en de sociaaleconomische 
gevolgen van het virus te verzamelen; 
beklemtoont dat herstelmaatregelen op 
naar geslacht uitgesplitste gegevens 
moeten worden gebaseerd;

Or. en

Amendement 159
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op 
regelmatig naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens over COVID-19 en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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de sociaaleconomische gevolgen van het 
virus te verzamelen; beklemtoont dat 
herstelmaatregelen op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens moeten worden 
gebaseerd;

Or. en

Amendement 160
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-
Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden;

5. benadrukt dat vrouwen en hun 
vertegenwoordigende organisaties deel 
moeten uitmaken van het leiderschaps- en 
besluitvormingsproces bij de vaststelling 
en opheffing van maatregelen in tijden van 
crisis, evenals bij alle fasen van de 
ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden; 
benadrukt verder dat meer vrouwen 
moeten worden betrokken bij het EU-
mechanisme voor civiele bescherming en 
overige crisisresponsmechanismen op 
zowel EU- als nationaal niveau; roept de 
lidstaten op in tijden van crisis gerichte 
taakgroepen in te stellen waarbij relevante 
belanghebbenden en vertegenwoordigers 
van vrouwenorganisaties betrokken zijn 
om zo te zorgen voor 
gendermainstreaming; roept de nationale 
parlementen van de lidstaten op 
commissies in het leven te roepen die zich 
bezighouden met het effect van de 
COVID-19-crisis op vrouwen en meisjes, 
om zo te zorgen voor een speciale ruimte 
voor debat over en toezicht op de crisis en 
de gendereffecten daarvan;
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Or. en

Amendement 161
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden;

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces, 
enerzijds als besluitvormers en anderzijds 
als te raadplegen deskundigen, bij de 
vaststelling en opheffing van maatregelen 
in tijden van crisis, evenals bij de 
ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden; 
verbindt zich er daarom toe binnen de 
hoorzittingen en workshops van het 
Parlement panels met een evenwichtige 
genderverhouding in te stellen;

Or. en

Amendement 162
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 

5. benadrukt dat vrouwen en 
feministische maatschappelijke 
organisaties deel moeten uitmaken van het 
besluitvormingsproces bij de vaststelling 
en opheffing van maatregelen in tijden van 
crisis, evenals bij de ontwikkeling, 
goedkeuring en tenuitvoerlegging van 
herstelplannen, en moeten worden 
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specifieke behoeften en omstandigheden; voorzien van de noodzakelijke toereikende 
financiële middelen, zodat er volledig en 
op gepaste wijze rekening wordt gehouden 
met hun specifieke behoeften en 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 163
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden;

5. benadrukt dat vrouwen, met 
inbegrip van de meest gediscrimineerde 
groepen, deel moeten uitmaken van het 
besluitvormingsproces bij de vaststelling 
en opheffing van maatregelen in tijden van 
crisis, evenals bij de ontwikkeling, 
goedkeuring en tenuitvoerlegging van 
herstelplannen, zodat er volledig en op 
gepaste wijze rekening wordt gehouden 
met hun specifieke behoeften en 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 164
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 
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tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden;

tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden, 
en effectieve en gerichte maatregelen 
worden gepland;

Or. en

Amendement 165
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden;

5. benadrukt het belang van gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen binnen het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden;

Or. en

Amendement 166
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces 
bij de vaststelling en opheffing van 
maatregelen in tijden van crisis, evenals bij 
de ontwikkeling, goedkeuring en 

5. benadrukt dat vrouwen, net als 
mannen, deel moeten uitmaken van het 
besluitvormingsproces bij de vaststelling 
en opheffing van maatregelen in tijden van 
crisis, evenals bij de ontwikkeling, 
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tenuitvoerlegging van herstelplannen, 
zodat er volledig en op gepaste wijze 
rekening wordt gehouden met hun 
specifieke behoeften en omstandigheden;

goedkeuring en tenuitvoerlegging van 
herstelplannen, zodat er volledig en op 
gepaste wijze rekening wordt gehouden 
met hun specifieke behoeften en 
omstandigheden;

Or. es

Amendement 167
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven in 
de lidstaten met betrekking tot 
vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie 
en grondrechten;

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven 
met betrekking tot vrouwenrechten, de 
rechten van LGBT+-personen en 
gendergelijkheid tijdens de COVID-19-
crisis en in de periode na de crisis 
nauwlettend te monitoren en krachtig 
hiertegen op te treden, en om daarnaast 
de afnemende ruimte voor gerelateerde 
maatschappelijke organisaties en 
demonstraties als gevolg van 
afzonderingsmaatregelen, die door een 
aantal lidstaten op opportunistische wijze 
hiertoe worden aangewend, te monitoren 
en te behandelen als kwesties van 
democratie en grondrechten; gelooft dat 
naar aanleiding van dergelijke acties de 
conditionaliteit van EU-fondsen en de 
procedure van artikel 7 kunnen worden 
ingeroepen, omdat er een duidelijk risico 
bestaat op schendingen van de 
kernwaarden van de Unie, zoals vervat in 
artikel 2 VEU;

Or. en

Amendement 168
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Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven in 
de lidstaten met betrekking tot 
vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten;

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven in 
de lidstaten met betrekking tot 
vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten, waarbij de betekenis van 
desinformatie nader moet worden 
gespecificeerd, aangezien de indruk 
ontstaat dat het bij deze term om 
informatie en/of meningen gaat die 
beleidsmakers liever niet willen horen;

Or. de

Amendement 169
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven in 
de lidstaten met betrekking tot 
vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten;

6. roept de Commissie op 
desinformatie, negatieve publieke 
debatten, onvoldoende prioritering, 
beperkte of geweigerde toegang tot 
relevante diensten, of regressieve 
initiatieven in de lidstaten met betrekking 
tot vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten;

Or. en
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Amendement 170
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven in 
de lidstaten met betrekking tot 
vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten;

6. roept de lidstaten op om, in 
overeenstemming met hun nationale 
wetten, desinformatie of regressieve 
initiatieven in de lidstaten met betrekking 
tot vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten;

Or. pl

Amendement 171
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven in 
de lidstaten met betrekking tot 
vrouwenrechten en gendergelijkheid 
tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te 
behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten;

6. roept de Commissie op 
desinformatie of regressieve initiatieven in 
de lidstaten met betrekking tot de COVID-
19-crisis en in de periode na de crisis te 
monitoren en deze te behandelen als 
kwesties van democratie en grondrechten;

Or. es

Amendement 172
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat restrictieve noodmaatregelen 
uitsluitend dienen ter bestrijding van de 
pandemie, tijdsgebonden zijn en niet in 
strijd zijn met de grondrechten;

Or. en

Amendement 173
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bezorgd over het hoge 
sterftecijfer van mannen door COVID-19; 
spoort de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) en de relevante EU-agentschappen 
aan dit te onderzoeken; roept de 
Commissie ertoe op de situatie te blijven 
volgen teneinde de langetermijneffecten 
van het virus op de gezondheid van 
mannen en vrouwen te begrijpen; 
benadrukt dat klinisch onderzoek naar het 
virus een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging moet omvatten 
om na te kunnen gaan hoe het virus en een 
potentieel vaccin of mogelijke behandeling 
een andere impact hebben op mannen en 
vrouwen;

7. is bezorgd over het hoge 
sterftecijfer van mannen door COVID-19; 
spoort de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), de relevante EU-agentschappen en 
overige onpartijdige deskundigen aan dit 
te onderzoeken; roept de Commissie ertoe 
op de situatie te blijven volgen teneinde de 
langetermijneffecten van het virus op de 
gezondheid van mannen en vrouwen te 
begrijpen; benadrukt dat klinisch 
onderzoek naar het virus een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging moet omvatten 
om na te kunnen gaan hoe het virus en een 
potentieel vaccin of mogelijke behandeling 
een andere impact hebben op de beide 
biologische geslachten, zodat besluiten 
met betrekking tot de gezondheid en de 
uitwerkingen daarvan niet in aanvaring 
komen met een persoonlijke wilsuiting ten 
aanzien van genderidentiteit;

Or. de

Amendement 174
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bezorgd over het hoge 
sterftecijfer van mannen door COVID-19; 
spoort de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) en de relevante EU-agentschappen 
aan dit te onderzoeken; roept de 
Commissie ertoe op de situatie te blijven 
volgen teneinde de langetermijneffecten 
van het virus op de gezondheid van 
mannen en vrouwen te begrijpen; 
benadrukt dat klinisch onderzoek naar het 
virus een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging moet omvatten 
om na te kunnen gaan hoe het virus en een 
potentieel vaccin of mogelijke behandeling 
een andere impact hebben op mannen en 
vrouwen;

7. is bezorgd over het hoge 
sterftecijfer door COVID-19; wijst op het 
hogere sterftecijfer onder mannen en 
spoort de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) en de relevante EU-agentschappen 
aan de verschillende gezondheidseffecten 
voor mannen en vrouwen te onderzoeken; 
roept de Commissie ertoe op de situatie te 
blijven volgen teneinde de 
langetermijneffecten van het virus op de 
gezondheid van mannen en vrouwen te 
begrijpen; benadrukt dat klinisch 
onderzoek naar het virus een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging moet omvatten 
om na te kunnen gaan hoe het virus en een 
potentieel vaccin of mogelijke behandeling 
een andere impact hebben op mannen en 
vrouwen;

Or. en

Amendement 175
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. brengt in herinnering dat 
universele toegang tot gezondheidszorg 
een mensenrecht is, dat alleen kan 
worden gegarandeerd door een systeem 
dat openbaar en gratis is; roept de EU en 
haar lidstaten op de bezuinigingen en 
kostenbesparingen op openbare diensten, 
in het bijzonder de verlening van 
gezondheidszorg, stop te zetten en om 
universele toegang voor iedereen, 
ongeacht de administratieve status, te 
waarborgen;
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Or. en

Amendement 176
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. dringt er bij de lidstaten op aan om 
te investeren in robuuste en veerkrachtige 
zorgstelsels, en te zorgen dat personeel in 
de zorg, met name diegenen in zeer 
gendergebonden en onderbetaalde rollen, 
eerlijk worden beloond en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden hebben;

Or. en

Amendement 177
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. spoort de lidstaten aan om de 
toegang tot essentiële 
gezondheidszorgaspecten die niet 
gerelateerd zijn aan COVID-19 te 
waarborgen voor vrouwen en mannen; 
dringt er bij de lidstaten op aan om op die 
gebieden in overeenstemming met de 
richtsnoeren van de WHO te handelen;

8. spoort de lidstaten aan om de 
toegang tot essentiële 
gezondheidszorgaspecten die niet 
gerelateerd zijn aan COVID-19 te 
waarborgen voor vrouwen en mannen, 
zoals kankerscreening, zwangerschaps- 
en neonatale gezondheidszorg en 
spoedeisende zorg voor personen met 
hartaanvallen en beroertes; dringt er bij 
de lidstaten op aan om op die gebieden in 
overeenstemming met de richtsnoeren van 
de WHO te handelen;

Or. en
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Amendement 178
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. spoort de lidstaten aan om de 
toegang tot essentiële 
gezondheidszorgaspecten die niet 
gerelateerd zijn aan COVID-19 te 
waarborgen voor vrouwen en mannen; 
dringt er bij de lidstaten op aan om op die 
gebieden in overeenstemming met de 
richtsnoeren van de WHO te handelen;

8. spoort de lidstaten aan om de 
toegang tot essentiële aspecten van 
hoogwaardige medische, geestelijke en 
sociale gezondheidszorg die niet 
gerelateerd zijn aan COVID-19 te 
waarborgen voor vrouwen en mannen; 
dringt er bij de lidstaten op aan om op die 
gebieden in overeenstemming met de 
richtsnoeren van de WHO te handelen;

Or. en

Amendement 179
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt het belang om diensten 
te bieden aan migranten- en dakloze 
vrouwen, en om meer middelen toe te 
wijzen ter verlichting van de 
gezondheidsrisico’s voor vrouwen en 
meisjes in overbevolkte 
vluchtelingenkampen;

Or. en

Amendement 180
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Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. onderstreept het belang van 
gerichte acties voor vrouwen met een 
handicap, en oudere vrouwen met 
beperkte of geen toegang tot doorlopende 
en kwalitatieve diensten;

Or. en

Amendement 181
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

Schrappen

Or. es

Amendement 182
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 9. benadrukt dat de lidstaten de 
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toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

toegang tot kraamzorg moeten 
beschermen;

Or. pl

Amendement 183
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

9. benadrukt dat de lidstaten tijdens de 
crisis en in de periode na de crisis de 
toegang tot diensten, voorlichting en 
materialen met betrekking tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
moeten garanderen, door te erkennen dat 
dit essentiële, levensreddende en 
tijdsgevoelige diensten zijn (d.w.z. 
anticonceptie, met inbegrip van 
noodanticonceptie, veilige 
abortushulpverlening, verloskundige zorg, 
preventie, opsporing en behandeling van 
soa’s/hiv en reproductieve kankers, 
hormoonbehandelingen voor 
transgenders, waardig bevallen, 
kraamzorg, en diensten bij seksueel en 
gendergerelateerd geweld), zulks naar 
aanleiding van de WHO-richtsnoeren en 
onder toepassing van een patiëntgerichte 
en op mensenrechten gebaseerde 
benadering; benadrukt dat het belangrijk 
is te communiceren met dienstverleners 
om duidelijk te maken dat deze diensten 
moeten worden erkend als essentieel en 
continue moeten worden verleend;

Or. en
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Amendement 184
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

9. betreurt dat tijdens de crisis de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorgdiensten is verwaarloosd, 
is beperkt of in sommige lidstaten zelfs is 
aangevallen; benadrukt dat de lidstaten 
tijdens de crisis en in de periode na de 
crisis zonder discriminatie de toegang tot 
diensten, voorlichting en materialen met 
betrekking tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten garanderen, 
met inbegrip van toegang tot veilige en 
wettelijke abortus, anticonceptie, 
hormoontherapie en genderbevestigende 
chirurgische ingrepen; roept de 
Commissie op met behulp van 
maatschappelijke organisaties de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten te bevorderen; beklemtoont 
dat het belangrijk is de toeleveringsketen 
van producten die essentieel zijn voor 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten veilig te stellen;

Or. en

Amendement 185
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten garanderen, 
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beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

met inbegrip van toegang tot 
anticonceptie en veilige abortusdiensten, 
met name tijdens de COVID-19-crisis en 
vergelijkbare noodsituaties, en benadrukt 
in dit opzicht de rol van het nieuwe 
EU4Health-programma; spoort aan goede 
praktijken uit te wisselen en de middelen 
voor oplossingen die goed hebben gewerkt 
tijdens de crisis, zoals telegeneeskunde 
voor medische consulten, te verhogen; 
beklemtoont dat het belangrijk is de 
toeleveringsketen van producten die 
essentieel zijn voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten veilig 
te stellen;

Or. en

Amendement 186
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten beschermen, 
met inbegrip van anticonceptie en overige 
cruciale diensten; benadrukt het belang 
voor de lidstaten van de uitwisseling van 
goede praktijken ten aanzien van nieuwe 
methoden voor de levering van aan 
seksuele en reproductieve gezondheid 
gerelateerde diensten en manieren om de 
gaten in de levering van diensten te 
dichten; beklemtoont dat het belangrijk is 
de toeleveringsketen van producten die 
essentieel zijn voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten veilig 
te stellen, zoals zwangerschapstests, 
condooms, orale anticonceptiemiddelen 
en hiv-tests;

Or. en
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Amendement 187
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten moeten beschermen en 
waarborgen, zoals seksuele en relationele 
opvoeding, gezinsplanning, anticonceptie 
in noodgevallen, veilige en legale abortus, 
met inbegrip van flexibele oplossingen 
voor online-advies en -certificaten, alsook 
tot kraam- en hygiëneartikelen; 
beklemtoont dat alle kraamdiensten 
beschikbaar moeten blijven en over 
voldoende personeel en middelen moeten 
beschikken;

Or. en

Amendement 188
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

9. benadrukt dat de gedachte in deze 
ontwerpresolutie, op grond waarvan 
wordt “benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen”, en wordt “beklemtoont[d] 
dat het belangrijk is de toeleveringsketen 
van producten die essentieel zijn voor 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten veilig te stellen”, niets met 
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COVID-19 te maken heeft en moet 
worden gezien als “meeliftparagraaf” van 
linkse abortusideologie in deze resolutie, 
en keurt dergelijke politieke 
smokkelpraktijken af;

Or. de

Amendement 189
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen – waaronder ook veilige 
abortus, gezondheidszorg voor moeders, 
veilige bevallingen en telegeneeskunde – 
en hieraan voorrang te geven;

Or. en

Amendement 190
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten 
beschermen; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 

9. benadrukt dat de lidstaten de 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten moeten beschermen, 
met inachtneming van het recht van de 
individuele lidstaten; beklemtoont dat het 
belangrijk is de toeleveringsketen van 
producten die essentieel zijn voor seksuele 
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veilig te stellen; en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

Or. en

Amendement 191
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verwerpt met klem elke poging om 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten en LGBTI-rechten terug te 
draaien en veroordeelt in dit kader de 
pogingen om abortuszorg verder strafbaar 
te stellen, seropositieven te stigmatiseren, 
de toegang van jongeren tot seksuele 
opvoeding te ondermijnen en de rechten 
van transgenders en interseksuelen aan te 
tasten; betreurt dat de toegang tot 
diensten voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in sommige 
lidstaten tijdens de crisis is verwaarloosd, 
beperkt of zelfs gedeeltelijk afgeschaft; 
prijst de lidstaten die positieve 
maatregelen hebben genomen om de 
toegang tot diensten voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
waarborgen, waaronder de erkenning 
ervan als essentiële diensten, de inzet van 
telegeneeskunde voor alle raadplegingen 
in verband met seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, de verlenging van 
de termijnen voor en de verlening van 
toegang tot een medische abortus thuis en 
de verstrekking van contraceptie met 
vervallen voorschriften; verzoekt de 
Commissie om uitwisselingen van beste 
praktijken inzake seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
tussen de lidstaten te organiseren en het 
maatschappelijk middenveld daarbij te 
betrekken;
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Or. en

Amendement 192
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
bescherming, ondersteuning en correcte 
beloning te bieden aan hulpverleners in 
de frontlinie, zoals gezondheidswerkers en 
maatschappelijk werkers, met inbegrip 
van een veilige werkomgeving, passende 
uitrusting, gelijk loon en premies voor 
prestaties in gevaarlijke en noodsituaties, 
veilige huisvesting en toegang tot diensten 
die tegemoet komen aan hun individuele 
behoeften zoals diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg en kinderopvang;

Or. en

Amendement 193
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beklemtoont dat al het mogelijke 
moet worden gedaan om te verhinderen 
dat tegenstanders van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten deze 
crisis misbruiken om de rechten van 
vrouwen te beperken, zoals het recht op 
een veilige abortus;

Or. en
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Amendement 194
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-
programma en het kankerbestrijdingsplan 
van de EU, rekening te houden met 
noodsituaties zoals COVID-19;

spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-
programma en het kankerbestrijdingsplan 
van de EU, rekening te houden met 
noodsituaties zoals COVID-19; verzoekt de 
Commissie en de Raad in hun respons op 
de COVID-19-crisis, zoals in het 
EU4Health-programma, de 
genderaspecten van gezondheid, 
waaronder seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, te beschouwen als 
een uitdrukkelijke doelstelling van de 
strategie voor gendergelijkheid; spoort de 
EU aan seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in dit programma 
op te nemen als een integraal onderdeel 
van gezondheid, een fundamenteel 
mensenrecht en een essentiële 
voorwaarde voor het menselijk welzijn en 
de positieve evolutie van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 195
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-

10. spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-
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programma en het kankerbestrijdingsplan 
van de EU, rekening te houden met 
noodsituaties zoals COVID-19;

programma en het kankerbestrijdingsplan 
van de EU, rekening te houden met 
noodsituaties zoals COVID-19, en met 
genderspecifieke 
gezondheidszorgoverwegingen, 
waaronder seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 196
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-
programma en het kankerbestrijdingsplan 
van de EU, rekening te houden met 
noodsituaties zoals COVID-19;

10. spoort de Commissie ertoe aan om 
bij haar gezondheidsgerelateerde 
beleidsreacties, waaronder het EU4Health-
programma en het kankerbestrijdingsplan 
van de EU en de gezondheidsstrategie van 
de EU, rekening te houden met 
noodsituaties zoals COVID-19;

Or. en

Amendement 197
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie en de Raad op 
om gezondheidsgerelateerde prioriteiten 
zoals vastgesteld in de strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025, met name 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, in het EU4Health-programma te 
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zien als een integraal onderdeel van 
gezondheid, een fundamenteel 
mensenrecht en een essentiële 
voorwaarde voor het menselijk welzijn en 
de positieve evolutie van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 198
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat besluitvormers 
gendergerelateerde verschillen in 
gezondheidskosten, de opsporing van en 
respons op ziekten, de voorbereiding op 
noodsituaties, onderzoek en ontwikkeling, 
en gezondheidswerkers moeten 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 199
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert de lidstaten eraan 
rekening te houden met de unieke 
behoeften van vrouwen en mannen 
wanneer zij de capaciteit en de vitale 
infrastructuur van hun 
gezondheidszorgstelsels versterken, in 
reactie op de COVID-19-crisis;

Or. en
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Amendement 200
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. beklemtoont dat de openbare 
gezondheidszorg en banen in de 
overheidssector van essentieel belang zijn 
voor gendergelijkheid en pleit ervoor dat 
in het kader van het EU4Health-
programma in de eerste plaats in 
openbare diensten wordt geïnvesteerd;

Or. en

Amendement 201
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. vraagt om gender- en 
gezondheidsdeskundigen op te nemen in 
de netwerken die subsidies ontvangen van 
het EU4Health-programma, en te zorgen 
voor een genderevenwicht in de 
samenstelling ervan;

Or. en

Amendement 202
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en huiselijk geweld, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de verschillende impact op vrouwen en 
mannen;

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en gendergerelateerd en 
huiselijk geweld, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de verschillende 
impact op vrouwen en mannen, en 
financiële middelen te investeren zodat 
adequate dienstverlening tijdig en in 
dezelfde mate beschikbaar is voor al hun 
inwoners;

Or. en

Amendement 203
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en huiselijk geweld, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de verschillende impact op vrouwen en 
mannen;

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst, 
depressie en eenzaamheid als gevolg van 
de lockdown, financiële zorgen en huiselijk 
geweld of andere factoren verbonden aan 
de crisis, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de verschillende impact op 
vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 204
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en huiselijk geweld, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de verschillende impact op vrouwen en 
mannen;

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, waaronder een EU-brede 
campagne inzake geestelijke gezondheid, 
vanwege de stress, angst en eenzaamheid 
als gevolg van de lockdown, financiële 
zorgen en huiselijk geweld, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
verschillende impact op vrouwen en 
mannen;

Or. en

Amendement 205
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en huiselijk geweld, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de verschillende impact op vrouwen en 
mannen;

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en gendergerelateerd 
geweld, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de verschillende impact op 
vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 206
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en huiselijk geweld, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de verschillende impact op vrouwen 
en mannen;

11. roept de lidstaten ertoe op om 
tijdens en na de crisis initiatieven op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg te 
steunen, vanwege de stress, angst en 
eenzaamheid als gevolg van de lockdown, 
financiële zorgen en spanningen als 
gevolg van het samenleven in een 
lockdownsituatie; 

Or. es

Amendement 207
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. prijst de moed en toewijding van 
de gezondheidswerkers die in de strijd 
tegen COVID-19 in de frontlinie hebben 
gestaan en van wie de meerderheid 
vrouwen zijn; verzoekt de lidstaten om 
hun bijdrage te erkennen, hun 
professionele ontwikkeling te steunen en 
erin te investeren, onder andere door 
deelname aan hoger onderwijs; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten de 
gendergerelateerde segregatie van de 
arbeidsmarkt in de gezondheidszorg- en 
andere sterk vervrouwelijkte sectoren aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 208
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Geweld in tijden van COVID-19 Gendergerelateerd geweld in tijden van 
COVID-19

Or. en

Amendement 209
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vraagt dat de lidstaten bij hun 
respons op de COVID-19-pandemie 
gendergerelateerd geweld en discriminatie 
tegen miljoenen vrouwen en meisjes, 
onder wie transvrouwen, interseksuelen, 
non-binaire personen en personen zonder 
conventionele gender, aanpakken;

Or. en

Amendement 210
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als 
gevolg van COVID-19 te analyseren en om 
er rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de gegevens en tendensen inzake de 
prevalentie en de aangiften van alle 
vormen van geweld tegen vrouwen tijdens 
de COVID-19-lockdown te analyseren; 
spoort de lidstaten ertoe aan te erkennen 
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te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

dat de openbare respons te gering is 
geweest om het geweld aan te pakken 
waarmee vrouwen en meisjes in Europa te 
maken krijgen, deze tekortkoming te 
verhelpen en rekening te houden met de 
noodzaak om vrouwen te blijven 
beschermen en geweld tegen hen te 
voorkomen in hun noodresponsplannen en 
bij toekomstige noodsituaties, en daarbij 
speciale aandacht te besteden aan 
uitzonderingen op quarantaineregels, het 
behoud van veilige toegang tot opvang en 
alternatieve huisvesting met voldoende 
capaciteit, politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
veilige en flexibele 
waarschuwingssystemen, met nieuwe 
hulpverleningsdiensten per telefoon, e-
mail en sms voor onmiddellijke 
politiebijstand en andere onlinediensten en 
noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties, met 
inbegrip van specifieke diensten voor 
vrouwen; nodigt de lidstaten uit om 
nationale innovaties voor de aanpak van 
huiselijk geweld te delen en spoort de 
Commissie aan om deze praktijken aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 211
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als 
gevolg van COVID-19 te analyseren en om 

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van gendergerelateerd geweld 
als gevolg van de COVID-19-lockdown – 
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er rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

tijdens en onmiddellijk na de quarantaine 
– en de gevolgen ervan voor de kinderen 
van slachtoffers te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
veilige en flexibele 
waarschuwingssystemen, met nieuwe 
hulpverleningsdiensten per telefoon, e-
mail en sms voor onmiddellijke 
politiebijstand en andere onlinediensten en 
noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van gendergerelateerd geweld 
te delen; roept de Commissie op om deze 
beste praktijken aan te moedigen;

Or. en

Amendement 212
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om met 
die analyse en de eruit getrokken lessen 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
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quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten zoals hulplijnen, verborgen 
apps en andere informatie-instrumenten 
en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; dringt er in 
dit verband bij de lidstaten op aan 
proactief te werken aan de voorkoming 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van genitale verminking van 
vrouwen; nodigt de lidstaten uit om 
nationale innovaties voor de aanpak van 
huiselijk geweld te delen; roept alle 
lidstaten op mee te werken aan de 
Eurostat-enquête over gendergerelateerd 
geweld;

Or. en

Amendement 213
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
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politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten, ondersteuningsdiensten, 
bijvoorbeeld ook per telefoon, e-mail en 
sms, en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
ondersteuningsdiensten een 
gecoördineerde aanpak hanteren om 
vrouwen te identificeren die het 
slachtoffer dreigen te worden van 
huiselijk geweld; nodigt de lidstaten uit om 
nationale innovaties voor de aanpak van 
huiselijk geweld te delen, teneinde 
gemakkelijker te kunnen vaststellen welke 
praktijken werken en deze aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 214
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van gendergerelateerd en 
huiselijk geweld als gevolg van COVID-19 
te blijven analyseren en om er rekening 
mee te houden in hun responsplannen en 
bij toekomstige noodsituaties, en daarbij 
speciale aandacht te besteden aan 
uitzonderingen op quarantaineregels, het 
behoud van veilige toegang tot 
wetswinkels, opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
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beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten, digitale platformen, 
apotheeknetwerken, mobieletelefoonapps 
en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties en 
beste praktijken voor de aanpak van 
huiselijk en gendergerelateerd geweld te 
delen en te voorzien in opleiding in 
genderbewustzijn voor 
gezondheidswerkers, eerstelijns 
politiemensen en leden van de rechterlijke 
macht;

Or. en

Amendement 215
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit die 
toegankelijk is voor vrouwen en meisjes 
met een handicap, politie- en 
justitiediensten, noodrechtbanken om de 
passende contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten die voor alle slachtoffers 
met of zonder handicap toegankelijk zijn, 
en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
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lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

Or. en

Amendement 216
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van geweld tussen personen 
en van huiselijk geweld als gevolg van 
COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

Or. es

Amendement 217
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement
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12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van COVID-19 te analyseren en om er 
rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

12. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de toename van huiselijk geweld als gevolg 
van het “lockdown”-beleid te analyseren 
en om er rekening mee te houden in hun 
responsplannen en bij toekomstige 
noodsituaties, en daarbij speciale aandacht 
te besteden aan uitzonderingen op 
quarantaineregels, het behoud van veilige 
toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken om de passende 
contactverboden en/of 
beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor 
ondersteuningsdiensten, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
maatschappelijke organisaties; nodigt de 
lidstaten uit om nationale innovaties voor 
de aanpak van huiselijk geweld te delen;

Or. de

Amendement 218
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een EU-protocol inzake geweld tegen 
vrouwen in crisis- en noodsituaties op te 
stellen teneinde geweld tegen vrouwen te 
voorkomen en slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld te steunen in 
omstandigheden zoals de COVID-19-
pandemie; benadrukt dat dit protocol 
belangrijke beschermingsdiensten voor 
vrouwelijke slachtoffers moet bevatten, 
die in de lidstaten als “essentiële 
diensten” moeten worden beschouwd, 
zoals hulplijnen en instrumenten om 
informatie uit te wisselen (waaronder 
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veilige nummers die anoniem kunnen 
worden gebeld), sms-diensten voor 
noodgevallen, “codewoord” signalen aan 
apotheken en voedingswinkels, 
bijkomende en permanente opvang en 
veilige huisvesting voor slachtoffers, 
blijvende en gewaarborgde toegang tot 
gezondheidszorg – en in het bijzonder 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten – en netwerken voor 
psychologische ondersteuning en 
begeleiding van slachtoffers;

Or. en

Amendement 219
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in hun COVID-19-respons 
en in alle maatregelen om geweld tegen 
vrouwen en meisjes aan te pakken ook 
rekening te houden met online- en 
cybergeweld; beklemtoont dat er dringend 
meer inspanningen moeten worden 
geleverd om seksueel misbruik en 
uitbuiting van kinderen te voorkomen en 
te bestrijden;

Or. en

Amendement 220
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat al deze maatregelen 
beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle 
vrouwen en meisjes binnen hun nationale 
rechtsgebied, ongeacht of zij al dan niet 
een migratiestatus hebben, zodat ook 
migrantenvrouwen met een illegale 
administratieve status toegang hebben tot 
deze diensten zonder uitwijzing of andere 
negatieve gevolgen te moeten vrezen;

Or. en

Amendement 221
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over alle vormen 
van huiselijk en gendergerelateerd geweld, 
zoals fysiek geweld, seksuele intimidatie 
en cybergeweld, te bevorderen, in het 
bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen; verzoekt de 
Europese Commissie samen te werken 
met technologieplatformen binnen de 
werkingssfeer van het pakket voor digitale 
diensten om illegale onlineactiviteiten aan 
te pakken, waaronder ook onlinegeweld 
tegen vrouwen in al zijn vormen, 
aangezien het internet sinds het begin van 
de pandemie op grote schaal wordt 
gebruikt voor werk, onderwijs en 
ontspanning en dat ook in de toekomst zo 
zal blijven;
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Or. en

Amendement 222
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen; is ingenomen 
met het voorstel van het Duitse 
voorzitterschap om voor slachtoffers van 
huiselijk en gendergerelateerd geweld een 
EU-brede hulplijn in alle talen van de 
Unie op te zetten en dringt er bij de Raad 
op aan dit voorstel te steunen;

Or. en

Amendement 223
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen; wijst op de 
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noodzaak om de Europese waarden van 
respect voor vrouwen bij te brengen en te 
handhaven bij bevolkingsgroepen van 
niet-Europese culturen die in Europa 
wonen;

Or. en

Amendement 224
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen, in 
samenspraak en samenwerking met 
gespecialiseerde vrouwenorganisaties 
waarvan de deskundigheid in dit domein 
wordt erkend;

Or. en

Amendement 225
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, 
met inbegrip van gevallen van seksuele 
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preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

uitbuiting en in het bijzonder met 
betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen en 
ondersteuning van de slachtoffers te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 226
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld, waarvan 
mannen, vrouwen en kinderen het 
slachtoffer worden, te bevorderen, in het 
bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

Or. de

Amendement 227
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, in 
het bijzonder met betrekking tot 
preventiemaatregelen en flexibele 
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waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

waarschuwingssystemen;

Or. es

Amendement 228
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk en 
gendergerelateerd geweld te bevorderen, 
in het bijzonder met betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

13. verzoekt de Commissie om 
bewustmakings-, informatie- en 
voorlichtingscampagnes over huiselijk 
geweld en geweld tussen personen te 
bevorderen, in het bijzonder met 
betrekking tot nieuwe 
preventiemaatregelen en flexibele 
waarschuwingssystemen, teneinde 
meldingen aan te moedigen;

Or. es

Amendement 229
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten om, in het 
licht van de pandemie, hun protocollen bij 
te werken die slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld kunnen 
gebruiken om hulp te zoeken, strafbare 
feiten te melden en toegang te krijgen tot 
gezondheidsdiensten, evenals getuigen 
aan te moedigen om dergelijke strafbare 
feiten te melden;
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Or. en

Amendement 230
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de lidstaten een 
gecoördineerde aanpak tussen 
regeringen, ondersteuningsdiensten en de 
particuliere sector te garanderen om 
digitale instrumenten op te zetten om 
dergelijke strafbare feiten vlotter te 
kunnen melden, alsook andere diensten 
zoals opvang;

Or. en

Amendement 231
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Raad de ratificatie van 
het Verdrag van Istanbul door de EU zo 
snel mogelijk af te ronden op basis van 
een brede toetreding zonder enige 
beperkingen, en te pleiten voor de 
ratificatie van het verdrag door alle 
lidstaten;

Schrappen

Or. pl

Amendement 232
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Raad de ratificatie van 
het Verdrag van Istanbul door de EU zo 
snel mogelijk af te ronden op basis van 
een brede toetreding zonder enige 
beperkingen, en te pleiten voor de 
ratificatie van het verdrag door alle 
lidstaten;

Schrappen

Or. es

Amendement 233
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Raad de ratificatie van 
het Verdrag van Istanbul door de EU zo 
snel mogelijk af te ronden op basis van 
een brede toetreding zonder enige 
beperkingen, en te pleiten voor de 
ratificatie van het verdrag door alle 
lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Raad de ratificatie van 14. herinnert eraan dat de speciale 



PE657.386v01-00 122/184 AM\1213464NL.docx

NL

het Verdrag van Istanbul door de EU zo 
snel mogelijk af te ronden op basis van een 
brede toetreding zonder enige beperkingen, 
en te pleiten voor de ratificatie van het 
verdrag door alle lidstaten;

VN-rapporteur inzake geweld tegen 
vrouwen heeft opgemerkt dat tijdens de 
COVID-19-crisis duidelijk is geworden 
dat centrale verdragen ter bescherming 
tegen en voorkoming van 
gendergerelateerd geweld, waaronder het 
CEDAW en het Verdrag van Istanbul, 
gebrekkig worden uitgevoerd; verzoekt de 
Raad de ratificatie van het Verdrag van 
Istanbul door de EU zo snel mogelijk af te 
ronden op basis van een brede toetreding 
zonder enige beperkingen, en te pleiten 
voor de ratificatie van het verdrag door alle 
lidstaten; verzoekt de zes lidstaten die het 
verdrag nog niet hebben geratificeerd, dit 
onmiddellijk te doen; verzoekt de lidstaten 
het verdrag correct uit te voeren en te 
handhaven en voldoende financiële en 
personele middelen ter beschikking te 
stellen om geweld tegen vrouwen en 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
en te bestrijden en slachtoffers, vooral in 
crisissituaties, te beschermen; dringt er bij 
de lidstaten op aan rekening te houden 
met de aanbevelingen van de Groep van 
deskundigen inzake actie tegen geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld 
(GREVIO) van de Raad en hun wetgeving 
te verbeteren zodat deze meer in 
overeenstemming is met de bepalingen 
van het Verdrag van Istanbul, in het 
bijzonder wat betreft gezamenlijke 
definities voor daden van 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 235
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Raad de ratificatie van 
het Verdrag van Istanbul door de EU zo 

14. verzoekt de Raad de ratificatie van 
het Verdrag van Istanbul door de EU zo 
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snel mogelijk af te ronden op basis van een 
brede toetreding zonder enige beperkingen, 
en te pleiten voor de ratificatie van het 
verdrag door alle lidstaten;

snel mogelijk af te ronden op basis van een 
brede toetreding zonder enige beperkingen, 
en te pleiten voor de ratificatie en de snelle 
uitvoering van het verdrag door alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 236
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de lidstaten die het 
Verdrag van Istanbul hebben 
geratificeerd, op aan al zijn bepalingen 
correct uit te voeren, met inbegrip van een 
genderperspectief en een structurele 
aanpak van geweld; spoort de lidstaten die 
het Verdrag van Istanbul nog niet hebben 
geratificeerd, aan dit onverwijld te doen;

Or. en

Amendement 237
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten te coördineren, 
de verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 

15. roept de Commissie ertoe op de 
rechtskaders van elke natie op het gebied 
van het verdedigen van de rechten en 
vrijheden, met name wat betreft geweld 
tussen personen, te eerbiedigen;
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voor de verlening van cruciale diensten 
aan slachtoffers te beoordelen en in 
voldoende middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende 
programma’s, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
behoeften;

Or. es

Amendement 238
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten te coördineren, 
de verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

15. roept de Commissie ertoe op de 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
lidstaten te coördineren, de verzameling 
van accurate gegevens te bevorderen, de 
gevolgen van COVID-19 voor de verlening 
van cruciale diensten aan slachtoffers te 
beoordelen en in voldoende middelen te 
voorzien voor de verwezenlijking van de 
specifieke doelstelling van Daphne en voor 
andere daarmee verband houdende 
programma’s, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
behoeften;

Or. pl

Amendement 239
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 
verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 
verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de omvang van het geweld 
nauwkeurig in kaart te brengen en de 
mogelijkheid te overwegen om prognoses 
op te stellen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

Or. en

Amendement 240
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 
verzameling van accurate gegevens te 

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen alsook huiselijk 
geweld tegen mannen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 
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bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van het 
“lockdown”-beleid in het kader van 
COVID-19 voor de verlening van cruciale 
diensten aan slachtoffers te beoordelen en 
in voldoende middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

Or. de

Amendement 241
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 
verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om alle vormen 
van gendergerelateerd geweld aan te 
pakken, teneinde een sterk juridisch kader 
vast te stellen, de uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten te coördineren, 
de verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in meer 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne om een einde te 
maken aan geweld tegen vrouwen, en voor 
andere daarmee verband houdende 
programma’s, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de huidige 
behoeften;

Or. en
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Amendement 242
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 
verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

15. roept de Raad ertoe op geweld 
tegen vrouwen aan de lijst van strafbare 
feiten in de EU toe te voegen en verzoekt 
de Commissie een richtlijn voor te stellen 
om gendergerelateerd geweld aan te 
pakken, teneinde een sterk juridisch kader 
vast te stellen, de uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten te coördineren, 
de verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in meer 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

Or. en

Amendement 243
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 

15. roept de Commissie ertoe op 
geweld tegen vrouwen aan de lijst van 
strafbare feiten in de EU toe te voegen en 
een richtlijn voor te stellen om 
gendergerelateerd geweld aan te pakken, 
teneinde een sterk juridisch kader vast te 
stellen, de uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten te coördineren, de 
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verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 
voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende 
middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

verzameling van accurate vergelijkende 
gegevens te bevorderen, de gevolgen van 
COVID-19 voor de verlening van cruciale 
diensten aan slachtoffers te beoordelen en 
in voldoende middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van Daphne en voor andere 
daarmee verband houdende programma’s, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de huidige behoeften;

Or. en

Amendement 244
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. hekelt de drastische verlaging met 
ongeveer 20 % van de al lage, in 2018 
voorgestelde oorspronkelijke begroting 
van het Fonds voor justitie, rechten en 
waarden en vervolgens van het 
programma Burgers, gelijkheid, rechten 
en waarden, zoals voorgesteld door de 
Commissie in het herziene MFK-voorstel; 
betreurt dat dit besluit indruist tegen het 
in 2019 door het Europees Parlement 
geformuleerde standpunt en tegen de 
verzoeken van de maatschappelijke 
organisaties om de begroting op te 
trekken tot 1,83 miljard EUR; wijst erop 
dat het standpunt van het Parlement 
gerechtvaardigd is gezien de toevoeging 
van een nieuw onderdeel “waarden van 
de Unie” waarvoor bijkomende middelen 
nodig zijn, de onevenredig grote impact 
van COVID-19 op vrouwen en de 
toename van gendergerelateerd geweld 
tijdens de crisis, aangezien dit programma 
het enige is dat maatschappelijke 
organisaties steunt bij de bevordering van 
gendergelijkheid en de bestrijding van 
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gendergerelateerd geweld in de EU; 
verzoekt de Raad deze begroting op te 
trekken, in overeenstemming met het 
standpunt uit 2019 van het Europees 
Parlement, en 10 miljoen extra toe te 
wijzen voor de bestrijding van de impact 
van de COVID-19-crisis op 
gendergerelateerd geweld in 2021;

Or. en

Amendement 245
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. toont zich ernstig verontrust over 
de impact van de crisis op LGBTI+-
mensen, en in het bijzonder op jongeren, 
van wie velen fysieke afstandsregels 
hebben moeten naleven of in vijandige 
gezinsomgevingen in quarantaine zijn 
moeten gaan waardoor het risico dat zij 
het slachtoffer worden van huiselijk en 
LGBTI-foob geweld is toegenomen; merkt 
op dat een groter dan gemiddeld 
percentage LGBTI+-mensen werkloos is 
of een onzekere baan heeft met beperkte 
en instabiele financiële middelen 
waardoor zij in een vijandige of 
gewelddadige omgeving moeten blijven; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat bij alle COVID-19-
initiatieven gericht op huiselijk, 
gendergerelateerd en seksueel geweld 
rekening wordt gehouden met het 
verhoogde risico en de specifieke 
problemen van LGBTI+-mensen en dat 
ondersteuningsdiensten voor slachtoffers 
en speciale COVID-19-initiatieven in 
reactie op huiselijk geweld uitdrukkelijk 
proberen LGBTI+-slachtoffers van 
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huiselijk geweld te bereiken;

Or. en

Amendement 246
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie om een nieuwe EU-
enquête over gendergerelateerd geweld uit 
te voeren waarvan de resultaten in 2023 
zullen worden voorgesteld; benadrukt dat 
er op regelmatige basis geharmoniseerde 
gegevens over gendergerelateerd geweld 
moeten worden verzameld; verzoekt de 
lidstaten om die gegevens te verzamelen 
en aan Eurostat te verstrekken;

Or. en

Amendement 247
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, betaalbare en 
kwalitatieve medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld, 
in het bijzonder in tijden van crisis, 
wanneer dergelijke ondersteuning als 
essentieel moet worden beschouwd;

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, betaalbare en 
kwalitatieve medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld, 
in het bijzonder in tijden van crisis, 
wanneer dergelijke ondersteuning als 
essentieel moet worden beschouwd, en 
verzoekt de Commissie een 
genderperspectief toe te voegen aan het 
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komende uitvoeringsverslag over de 
richtlijn slachtofferrechten teneinde de 
rechten van slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in de nieuwe 
strategie inzake de rechten van 
slachtoffers te versterken;

Or. en

Amendement 248
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, betaalbare en 
kwalitatieve medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld, 
in het bijzonder in tijden van crisis, 
wanneer dergelijke ondersteuning als 
essentieel moet worden beschouwd;

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, openbare en 
kwalitatieve medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld, 
met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg, in het 
bijzonder in tijden van crisis, wanneer 
dergelijke ondersteuning als essentieel 
moet worden beschouwd, en alle diensten 
in verband met de bescherming en 
ondersteuning van vrouwelijke 
slachtoffers en de voorkoming van geweld 
tegen vrouwen en verdere victimisatie als 
“essentiële” diensten te beschouwen;

Or. en

Amendement 249
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, betaalbare en 

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, toegankelijke, 
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kwalitatieve medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld, 
in het bijzonder in tijden van crisis, 
wanneer dergelijke ondersteuning als 
essentieel moet worden beschouwd;

betaalbare en kwalitatieve medische en 
psychologische ondersteuning te 
waarborgen voor slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, in het bijzonder 
in tijden van crisis, wanneer dergelijke 
ondersteuning als essentieel moet worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 250
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, betaalbare en 
kwalitatieve medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld, 
in het bijzonder in tijden van crisis, 
wanneer dergelijke ondersteuning als 
essentieel moet worden beschouwd;

16. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van doeltreffende, betaalbare en 
kwalitatieve medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van geweld, in het bijzonder in 
tijden van crisis, wanneer dergelijke 
ondersteuning als essentieel moet worden 
beschouwd;

Or. es

Amendement 251
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten om 
intensiever werk te maken van preventieve 
inspanningen om het risico van 
gendergeweld, huiselijk geweld en 
eergeweld zoveel mogelijk te beperken; 
benadrukt dat, aangezien de 
kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes 
toeneemt tijdens crises zoals COVID-19, 
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de omstandigheden moeten worden 
verbeterd om de risico’s te beperken; 
merkt op dat daarvoor in het gehele 
rechtsstelsel alsook op school en in de 
gezondheidszorg meer aandacht moet 
worden geschonken aan het voorkomen 
en beperken van de risico’s van geweld;

Or. sv

Amendement 252
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de obstakels weg te nemen 
waarmee vrouwen en meisjes met een 
handicap die het slachtoffer worden van 
gendergerelateerd en huiselijk geweld 
worden geconfronteerd, om geweld te 
melden en toegang te krijgen tot diensten 
voor slachtoffers, waaronder opvang en 
hulplijnen, overeenkomstig hun 
verplichtingen op grond van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap;

Or. en

Amendement 253
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de lidstaten ertoe op de 
verlening van en toegang tot 
doeltreffende, betaalbare en kwalitatieve 



PE657.386v01-00 134/184 AM\1213464NL.docx

NL

medische en psychologische 
ondersteuning te waarborgen voor 
slachtoffers van seksueel en 
gendergerelateerd geweld, in het bijzonder 
in tijden van crisis, wanneer dergelijke 
ondersteuning als essentieel moet worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 254
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Europese instellingen 
en de lidstaten voldoende middelen uit het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
toe te wijzen aan de voorkoming en 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
meisjes in de nationale COVID-19-
responsplannen, bovenop de bestaande 
maatregelen en financiering;

Or. en

Amendement 255
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 

17. betreurt ten zeerste het gebrek aan 
duidelijke gendergerichte maatregelen of 
speciale fondsen om tegemoet te komen 
aan de specifieke behoeften van vrouwen 
na de crisis in ofwel het nieuwe 
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de behoeften van vrouwen, hun deelname 
aan de arbeidsmarkt en horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt 
grondig te onderzoeken;

herstelinstrument “Next Generation EU” 
van 750 miljard EUR, ofwel het volgende 
MFK voor 2021-2027, in tegenstelling tot 
de duale aanpak van de strategie voor 
gendergelijkheid; betreurt eveneens de 
voorgestelde verlaging van de middelen 
voor het Fonds voor justitie, rechten en 
waarden en de hieruit voortvloeiende 
impact op het programma voor rechten en 
waarden en de specifieke doelstellingen 
ervan, waaronder Daphne; roept de 
Commissie, het Parlement en de Raad ertoe 
op om bij het ontwikkelen van 
programma’s in het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de sociaaleconomische behoeften van 
vrouwen na de crisis, waaronder een sterk 
genderperspectief, specifieke financiering 
en maatregelen voor gendergelijkheid en 
eisen op het gebied van horizontale 
gendermainstreaming, en horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt 
grondig te onderzoeken;

Or. en

Amendement 256
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de behoeften van vrouwen, hun deelname 
aan de arbeidsmarkt en horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt 
grondig te onderzoeken;

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om er rekening mee te 
houden dat de COVID-19-crisis vrouwen 
op sociaaleconomisch gebied onevenredig 
hard treft en tot nog grotere 
ongelijkheden en meer discriminatie 
tussen vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt zal leiden, en om bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van 
programma’s in de EU-begroting voor 
2021, het volgende meerjarig financieel 
kader (MFK) en het herstelinstrument 
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“Next Generation EU” de behoeften van 
vrouwen, hun deelname aan de 
arbeidsmarkt en horizontale en verticale 
segregatie op de arbeidsmarkt grondig te 
onderzoeken en er daarbij voor te zorgen 
dat alle programma’s een 
genderperspectief en genderbudgettering 
bevatten, alsook 
gendereffectbeoordelingen vooraf en 
achteraf zoals vermeld in de strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025 van de 
Europese Commissie;

Or. en

Amendement 257
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de behoeften van vrouwen, hun deelname 
aan de arbeidsmarkt en horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt 
grondig te onderzoeken;

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van programma’s in de EU-
begroting, het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
genderbudgettering toe te passen en de 
behoeften van vrouwen, hun deelname aan 
de arbeidsmarkt en horizontale en verticale 
segregatie op de arbeidsmarkt grondig te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 258
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de behoeften van vrouwen, hun deelname 
aan de arbeidsmarkt en horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt 
grondig te onderzoeken;

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de behoeften van mannen en vrouwen, hun 
deelname aan de arbeidsmarkt en 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt grondig te onderzoeken;

Or. es

Amendement 259
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de behoeften van vrouwen, hun deelname 
aan de arbeidsmarkt en horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt 
grondig te onderzoeken;

17. roept de Commissie, het Parlement 
en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
ten volle rekening te houden met de 
behoeften van vrouwen, hun deelname aan 
de arbeidsmarkt en horizontale en verticale 
segregatie op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 260
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie, het Parlement 17. roept de Commissie, het Parlement 
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en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de behoeften van vrouwen, hun deelname 
aan de arbeidsmarkt en horizontale en 
verticale segregatie op de arbeidsmarkt 
grondig te onderzoeken;

en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen 
van programma’s in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) en het 
herstelinstrument “Next Generation EU” 
de behoeften van vrouwen, hun deelname 
aan de arbeidsmarkt, eerlijke lonen en 
arbeidsmogelijkheden voor mannen en 
vrouwen grondig te onderzoeken;

Or. en

Amendement 261
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de negatieve effecten van 
de COVID-19-crisis op het inkomen en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, 
aangezien meer vrouwen actief zijn in 
sectoren die door de lockdown zijn 
getroffen, in de informele economie en in 
sectoren met precaire 
arbeidsomstandigheden; benadrukt dat de 
sluiting van scholen en zorgvoorzieningen 
voor meer thuiszorgtaken heeft gezorgd 
die in grotere mate door vrouwen zijn 
verricht en de eerste belangrijke buffer 
van de economische COVID-19-lockdown 
vormden;

Or. en

Amendement 262
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin;

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; wijst erop dat flexibel werk, 
zoals overeengekomen met de werkgever, 
voor vrouwen en mannen mogelijkheden 
kan scheppen om vanuit huis of lokale 
coworkingruimtes te werken, zodat het 
gemakkelijker is zorgtaken evenwichtig te 
verdelen en meer tijd door te brengen met 
het gezin; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen en dat 
de verlening van en toegang tot 
betaalbare, kwalitatieve kinderopvang 
voor de arbeidsdeelname van vrouwen en 
een goed evenwicht tussen werk en 
privéleven noodzakelijk blijven; verzoekt 
de Commissie te waarborgen dat deze 
doelen worden bereikt in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van Barcelona; dringt er bij de lidstaten 
op aan onverwijld het IAO-Verdrag 
betreffende geweld en intimidatie, 2019 
(nr. 190) te bekrachtigen en het toe te 
passen samen met de bijbehorende 
aanbeveling (nr. 206) die betrekking heeft 
op alle plaatsen waar werkgerelateerd 
geweld en intimidatie kunnen voorkomen, 
zoals openbare en private werkplekken en 
werkgerelateerde communicatie;

Or. en

Amendement 263
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
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overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin;

overeengekomen tussen de werkgever en 
de werknemer, het voor vrouwen en 
mannen mogelijk maakt om vanuit huis of 
lokale coworkingruimtes te werken en het 
gemakkelijker kan maken om zorgtaken 
evenwichtig te verdelen en meer tijd door 
te brengen met het gezin, maar ook de 
zorgkloof tussen vrouwen en mannen kan 
verbreden en bijgevolg de loon- en 
pensioenkloof vergroten;

Or. en

Amendement 264
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin;

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin; merkt 
op dat deze aanpak extra impulsen kan 
geven aan plattelandsgebieden en hun 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 265
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin;

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin, hetgeen 
echter niet ten koste mag gaan van de 
sociale interactie met collega’s;

Or. de

Amendement 266
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin;

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin, 
teneinde genderinclusieve groei op lange 
termijn te genereren;

Or. en

Amendement 267
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin;

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang en accommodatie op de 
werkplek niet kan vervangen; wijst erop 
dat flexibel werk, zoals overeengekomen 
met de werkgever, het voor vrouwen en 
mannen mogelijk maakt om vanuit huis of 
lokale coworkingruimtes te werken, zodat 
het gemakkelijker is zorgtaken evenwichtig 
te verdelen en meer tijd door te brengen 
met het gezin;

Or. en

Amendement 268
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer 
tijd door te brengen met het gezin;

18. benadrukt dat de aard en de plaats 
van werk na de crisis moeten worden 
herbekeken; beklemtoont dat thuiswerk 
kinderopvang niet kan vervangen; wijst 
erop dat flexibel werk, zoals 
overeengekomen met de werkgever, het 
voor vrouwen en mannen mogelijk maakt 
om vanuit huis of lokale coworkingruimtes 
te werken en tot een beter evenwicht 
tussen werk en privéleven kan leiden;

Or. en

Amendement 269
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Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie geen 
beleidsaanbevelingen te bevorderen die 
zouden leiden tot een toename van 
precaire arbeidsverhoudingen, 
deregulering van werk en werktijden, een 
verlaging van de lonen, een aanval op 
collectieve onderhandelingen of de 
privatisering van openbare diensten en 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 270
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst op het risico van een 
toenemende loonkloof als telewerk niet 
naar behoren wordt gereglementeerd en 
hoofdzakelijk door vrouwen wordt 
verricht; verzoekt de Commissie deze 
toestand te onderzoeken en in dit verband 
EU-reacties voor te stellen;

Or. en

Amendement 271
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie ertoe op 
gegevens te verzamelen over de verlening 
van verschillende soorten zorg en die te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof, met het oog op een Europese 
strategie voor zorgverleners; merkt op dat 
de strategie de bevoegdheden van de 
lidstaten moet eerbiedigen, maar ook 
gericht moet zijn op betere samenwerking 
en coördinatie, in het belang van formele 
en informele zorgverleners en de mensen 
voor wie zij zorgen; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van kwalitatieve, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten;

19. roept de Commissie ertoe op 
gegevens te verzamelen over de verlening 
van verschillende soorten zorg en die te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof, met het oog op de presentatie 
van een zorgdeal voor Europa met een 
alomvattende aanpak van alle 
zorgbehoeften en -diensten, en met 
minimumnormen en 
kwaliteitsrichtsnoeren voor de zorg 
doorheen de hele levenscyclus, waaronder 
voor kinderen, ouderen en personen met 
een langdurige zorgbehoefte;

Or. en

Amendement 272
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie ertoe op 
gegevens te verzamelen over de verlening 
van verschillende soorten zorg en die te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof, met het oog op een Europese 
strategie voor zorgverleners; merkt op dat 
de strategie de bevoegdheden van de 
lidstaten moet eerbiedigen, maar ook 
gericht moet zijn op betere samenwerking 
en coördinatie, in het belang van formele 
en informele zorgverleners en de mensen 
voor wie zij zorgen; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 

19. roept de Commissie ertoe op 
gegevens te verzamelen over de verlening 
van verschillende soorten zorg, waaronder 
kinderopvang, ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg, alsook over het 
geslacht, de leeftijd en het arbeidsstatuut 
van de zorgverleners, en die te gebruiken 
voor een onderzoek naar de zorgkloof, met 
het oog op een Europese strategie voor 
zorgverleners die een holistische en 
levenslange aanpak van zorg biedt, 
rekening houdend met de behoeften van 
zorgontvangers en zorgverleners; merkt 
op dat de strategie de bevoegdheden van de 
lidstaten moet eerbiedigen, maar ook 
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totstandbrenging van kwalitatieve, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten;

gericht moet zijn op betere samenwerking 
en coördinatie, in het belang van formele 
en informele zorgverleners en de mensen 
voor wie zij zorgen; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van kwalitatieve, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten;

Or. en

Amendement 273
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie ertoe op 
gegevens te verzamelen over de verlening 
van verschillende soorten zorg en die te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof, met het oog op een Europese 
strategie voor zorgverleners; merkt op dat 
de strategie de bevoegdheden van de 
lidstaten moet eerbiedigen, maar ook 
gericht moet zijn op betere samenwerking 
en coördinatie, in het belang van formele 
en informele zorgverleners en de mensen 
voor wie zij zorgen; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van kwalitatieve, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten;

19. roept de Commissie ertoe op 
gegevens te verzamelen over de verlening 
van verschillende soorten zorg en die te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof, met het oog op een zorgdeal 
voor Europa om de overgang naar een 
zorgeconomie te ondersteunen; merkt op 
dat de zorgdeal synergieën tot stand moet 
brengen met de bevoegdheden van de 
lidstaten en de regio’s, gericht moet zijn op 
betere samenwerking en coördinatie, en 
moet zorgen voor de nodige investeringen 
en wetgeving op EU-niveau, in het belang 
van formele en informele zorgverleners en 
de mensen voor wie zij zorgen; 
beklemtoont dat maatregelen op Europees 
niveau kunnen bijdragen tot de 
totstandbrenging van kwalitatieve, 
toegankelijke en betaalbare openbare 
zorgdiensten, gebaseerd op een gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen mannen en 
vrouwen;

Or. en
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Amendement 274
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie ertoe op 
gegevens te verzamelen over de verlening 
van verschillende soorten zorg en die te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof, met het oog op een Europese 
strategie voor zorgverleners; merkt op dat 
de strategie de bevoegdheden van de 
lidstaten moet eerbiedigen, maar ook 
gericht moet zijn op betere samenwerking 
en coördinatie, in het belang van formele 
en informele zorgverleners en de mensen 
voor wie zij zorgen; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van kwalitatieve, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten;

19. roept de Commissie ertoe op 
uitgesplitste en vergelijkende gegevens te 
verzamelen over de verlening van 
verschillende soorten zorg en die te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof, met het oog op een Europese 
zorgstrategie; merkt op dat de strategie de 
bevoegdheden van de lidstaten moet 
eerbiedigen, maar ook gericht moet zijn op 
betere samenwerking en coördinatie, in het 
belang van formele en informele 
zorgverleners en de mensen voor wie zij 
zorgen; beklemtoont dat samenwerking op 
Europees niveau in combinatie met een 
doeltreffend gebruik van EU-middelen kan 
bijdragen tot de totstandbrenging van 
kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare 
zorgdiensten;

Or. en

Amendement 275
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst op de noodzaak om de 
zorgverleningsmodellen te veranderen, die 
is vastgesteld ten gevolge van de COVID-
19-pandemie en daaropvolgende 
maatregelen; verzoekt de Commissie, in 
dit licht, te fungeren als platform om de 
uitwisseling van beste praktijken inzake 
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kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van zorgdiensten en de 
verschillende modellen van zorgdiensten 
te bevorderen; dringt er bij de Commissie 
op aan de situatie van informele 
zorgverleners te onderzoeken en beste 
praktijken uit te wisselen over hoe de 
lidstaten hun werk kunnen regulariseren;

Or. en

Amendement 276
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat de 
arbeidsomstandigheden van zorgverleners 
moeten worden verbeterd en dringt er ook 
bij de lidstaten op aan de rol van 
informele zorgverleners te erkennen door 
hun toegang tot sociale zekerheid te 
bieden, alsook het recht om 
pensioenrechten op te bouwen; vraagt aan 
de Raad een voorstel voor een 
aanbeveling inzake sociale bescherming 
en diensten voor informele zorgverleners;

Or. en

Amendement 277
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beklemtoont dat investeringen in 
zorg belangrijk zijn teneinde 
gendergelijkheid en de economische 
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empowerment van vrouwen te 
garanderen, veerkrachtige samenlevingen 
tot stand te brengen en precaire 
arbeidsvoorwaarden in een overwegend 
vrouwelijke sector te bestrijden, en ook 
een positief effect hebben op het bbp 
omdat meer vrouwen de kans krijgen 
betaald werk te verrichten;

Or. en

Amendement 278
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen aan te sporen gebruik te maken 
van flexibele werkregelingen, aangezien 
een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;

20. moedigt de lidstaten aan om al het 
mogelijke te doen om mannen aan te 
sporen gebruik te maken van flexibele 
werkregelingen, aangezien een 
onevenredig aantal vrouwen gewoonlijk 
een beroep doet op dergelijke regelingen; 
spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
spoort de lidstaten aan belemmeringen 
voor een goed evenwicht tussen werk en 
privéleven aan te pakken door verder te 
gaan dan de normen die in de richtlijn 
zijn vervat, met name gezien de noodzaak 
om iets te doen aan omstandigheden die 
door de COVID-19-maatregelen aan het 
licht zijn gekomen, en aan hun gevolgen 
wat betreft medische protocollen in 
voorzieningen, met inbegrip van 
kinderopvangvoorzieningen;

Or. en
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Amendement 279
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spoort de lidstaten aan om mannen 
aan te sporen gebruik te maken van 
flexibele werkregelingen, aangezien een 
onevenredig aantal vrouwen gewoonlijk 
een beroep doet op dergelijke regelingen; 
spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren;

20. dringt er bij de lidstaten op aan om 
mannen aan te sporen gebruik te maken 
van flexibele werkregelingen, aangezien 
een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en verzoekt hen 
verder te gaan dan de in de richtlijn 
vervatte minimumnormen; roept de 
Commissie ertoe op de uitvoering van de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven door de lidstaten 
jaarlijks nauwlettend en systematisch te 
monitoren;

Or. en

Amendement 280
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen aan te sporen gebruik te maken 
van flexibele werkregelingen, aangezien 
een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;

20. moedigt de lidstaten aan om aan te 
sporen dat gebruikgemaakt wordt van 
flexibele werkregelingen; spoort de 
lidstaten aan de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven 
volledig om te zetten en ten uitvoer te 
leggen en roept de Commissie ertoe op dit 
doeltreffend te monitoren;
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Or. de

Amendement 281
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen aan te sporen gebruik te maken 
van flexibele werkregelingen, aangezien 
een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen en vrouwen aan te sporen gebruik 
te maken van flexibele werkregelingen, 
aangezien een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;

Or. es

Amendement 282
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen aan te sporen gebruik te maken 
van flexibele werkregelingen, aangezien 
een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen aan te sporen gebruik te maken 
van flexibele werkregelingen, aangezien 
een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven onverwijld volledig om 
te zetten en ten uitvoer te leggen en roept 
de Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;
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Or. en

Amendement 283
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen aan te sporen gebruik te maken 
van flexibele werkregelingen, aangezien 
een onevenredig aantal vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;

20. moedigt de lidstaten aan om 
mannen de kans te bieden gebruik te 
maken van flexibele werkregelingen, 
aangezien een groter percentage vrouwen 
gewoonlijk een beroep doet op dergelijke 
regelingen; spoort de lidstaten aan de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven volledig om te zetten 
en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te 
monitoren;

Or. en

Amendement 284
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de EU en haar lidstaten op 
om de besparingen in programma’s voor 
gendergelijkheid, openbare 
dienstverlening en, in het bijzonder de 
verlening van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, ongedaan te maken; 
verzoekt de EU en haar lidstaten de 
bescherming van moederschap, 
vaderschap en ouderschap in de 
arbeidswetgeving te versterken, met name 
door het aantal verlofdagen op te trekken, 
met garantie op volledig loon, en het 
aantal werkuren tijdens de 
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borstvoedingsperiode te verlagen, en door 
passende maatregelen te nemen om die 
bescherming te handhaven, maar ook 
door te investeren in de voorziening van 
een gratis openbaar netwerk van diensten 
op het gebied van voor- en vroegschoolse 
educatie en opvang, en langdurige zorg;

Or. en

Amendement 285
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten, nu de 
maatregelen om de COVID-19-crisis aan 
te pakken nog steeds van kracht zijn, 
speciaal, niet-overdraagbaar verlof in te 
voeren voor verzorgers en werkende 
ouders met volledig behoud van loon;

Or. en

Amendement 286
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten om het recht 
op betaald verlof, telewerk, 
werktijdverkorting en betere sociale 
bescherming uit te breiden voor vrouwen 
die zich in precaire 
arbeidsomstandigheden bevinden of hun 
baan al hebben verloren;
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Or. en

Amendement 287
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent dat alleenstaande ouders 
tijdens de pandemie en de periode na de 
crisis worden geconfronteerd met unieke 
en uitdagende omstandigheden als gevolg 
van meerdere lasten, waaronder 
voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

21. erkent dat alleenstaande ouders 
tijdens de pandemie en de periode na de 
crisis worden geconfronteerd met unieke 
en uitdagende omstandigheden als gevolg 
van meerdere lasten, waaronder 
voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen, en onderstreept het 
belang van het huwelijk en de 
gemeenschappelijke opvoeding door 
vaders en moeders;

Or. de

Amendement 288
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent dat alleenstaande ouders 
tijdens de pandemie en de periode na de 
crisis worden geconfronteerd met unieke 
en uitdagende omstandigheden als gevolg 
van meerdere lasten, waaronder 

21. erkent dat alleenstaande ouders, 
van wie een grote meerderheid (85 %) 
vrouwen zijn, tijdens de pandemie en de 
periode na de crisis worden geconfronteerd 
met unieke en uitdagende omstandigheden 
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voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

als gevolg van meerdere lasten, waaronder 
voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op 
rekening te houden met hun specifieke 
situatie en deze verder te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

Or. en

Amendement 289
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent dat alleenstaande ouders 
tijdens de pandemie en de periode na de 
crisis worden geconfronteerd met unieke 
en uitdagende omstandigheden als gevolg 
van meerdere lasten, waaronder 
voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

21. erkent dat alleenstaande ouders, 
van wie een grote meerderheid 
alleenstaande moeders zijn, tijdens de 
pandemie en de periode na de crisis 
worden geconfronteerd met unieke en 
uitdagende omstandigheden als gevolg van 
meerdere lasten, waaronder voortdurende 
zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

Or. en

Amendement 290
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent dat alleenstaande ouders 
tijdens de pandemie en de periode na de 
crisis worden geconfronteerd met unieke 
en uitdagende omstandigheden als gevolg 
van meerdere lasten, waaronder 
voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

21. erkent dat alleenstaande ouders, 
van wie een grote meerderheid vrouwen 
zijn, tijdens de pandemie en de periode na 
de crisis worden geconfronteerd met 
unieke en uitdagende omstandigheden als 
gevolg van meerdere lasten, waaronder 
voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

Or. en

Amendement 291
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent dat alleenstaande ouders 
tijdens de pandemie en de periode na de 
crisis worden geconfronteerd met unieke 
en uitdagende omstandigheden als gevolg 
van meerdere lasten, waaronder 
voortdurende zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

21. erkent dat gezinnen tijdens de 
pandemie en de periode na de crisis 
worden geconfronteerd met unieke en 
uitdagende omstandigheden als gevolg van 
meerdere lasten, waaronder voortdurende 
zorgverlening, zorgen over 
voogdijregelingen en mogelijke financiële 
zorgen en eenzaamheid; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op hun 
specifieke situatie te onderzoeken, met 
inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de 
toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

Or. es
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Amendement 292
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat ook personen in precaire 
omstandigheden, onder wie vrouwen die 
in armoede dreigen te vervallen of in 
armoede leven, dakloos zijn of het risico 
lopen van sociale uitsluiting, toereikende 
sociale en financiële ondersteuning 
krijgen;

Or. en

Amendement 293
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis;

Or. es
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Amendement 294
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
maatregelen voor te stellen voor een 
geharmoniseerd Europees kader voor 
loontransparantie, met een passende 
coördinatie van beste praktijken in de 
lidstaten, waarbij voldoende aandacht 
wordt geschonken aan de unieke 
omstandigheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen in Europa en 
aan de verschillende 
arbeidsmarktmodellen in de EU;

Or. sv

Amendement 295
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk of gelijkwaardig werk voor 
vrouwen en mannen een leidend beginsel 
moet zijn voor de Commissie, het 
Parlement en alle lidstaten bij het ontwerp 
van responsmaatregelen in het kader van 
de COVID-19-crisis; verzoekt de 
Commissie in het komende jaar een 
herziening van Richtlijn 2006/54/EG voor 
te stellen in lijn met de recente evaluatie 
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loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

van de werking en uitvoering van de EU-
regelgeving betreffende gelijke beloning 
en in overeenstemming met de 
rechtspraak van het Hof van Justitie; is 
van mening dat een dergelijke herziening 
een definitie moet omvatten van 
“gelijkwaardig werk” in alle sectoren, die 
rekening houdt met het genderperspectief; 
is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken; herhaalt zijn 
oproep aan de Commissie om deze zo snel 
mogelijk en uiterlijk eind 2020 voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 296
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

22. benadrukt dat de hernieuwde 
poging om in deze ontwerpresolutie de 
volgende paragraaf op te nemen: 
“benadrukt dat een gelijk loon voor gelijk 
werk voor vrouwen en mannen een leidend 
beginsel moet zijn voor de Commissie, het 
Parlement en alle lidstaten bij het ontwerp 
van responsmaatregelen in het kader van 
de COVID-19-crisis; is verheugd dat de 
Commissie heeft toegezegd om voor het 
einde van 2020 bindende maatregelen op 
het gebied van loontransparantie voor te 
stellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen vrouwen en mannen aan te pakken;” 
niets met COVID-19 te maken heeft en 
dat deze paragraaf als “meeliftparagraaf” 
in deze resolutie is opgenomen, en keurt 
dergelijke methoden af;
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Or. de

Amendement 297
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken, aangezien 
economische indicatoren aangeven dat 
beide kloven ten gevolge van de pandemie 
nog breder worden;

Or. en

Amendement 298
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk en gelijkwaardig werk voor 
vrouwen en mannen een leidend beginsel 
moet zijn voor de Commissie, het 
Parlement en alle lidstaten bij het ontwerp 
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het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

van responsmaatregelen in het kader van 
de COVID-19-crisis; is verheugd dat de 
Commissie heeft toegezegd om voor het 
einde van 2020 bindende maatregelen op 
het gebied van loontransparantie voor te 
stellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen vrouwen en mannen aan te pakken;

Or. en

Amendement 299
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijkwaardig werk voor vrouwen en 
mannen een leidend beginsel moet zijn 
voor de Commissie, het Parlement en alle 
lidstaten bij het ontwerp van 
responsmaatregelen in het kader van de 
COVID-19-crisis; is verheugd dat de 
Commissie heeft toegezegd om voor het 
einde van 2020 bindende maatregelen op 
het gebied van loontransparantie voor te 
stellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen vrouwen en mannen aan te pakken;

Or. en

Amendement 300
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
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Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen voor hetzelfde werk aan te pakken;

Or. en

Amendement 301
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

22. benadrukt dat een gelijk loon voor 
gelijk werk voor vrouwen en mannen een 
leidend beginsel moet zijn voor de 
Commissie, het Parlement en alle lidstaten 
bij het ontwerp van responsmaatregelen in 
het kader van de COVID-19-crisis; is 
verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en 
mannen aan te pakken;

Or. pl

Amendement 302
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement



PE657.386v01-00 162/184 AM\1213464NL.docx

NL

22 bis. wijst op de uitdagingen voor de 
huishoud- en thuiszorgsector en zijn 
werkers; roept de lidstaten op om IAO-
Verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor 
huispersoneel te bekrachtigen en ervoor te 
zorgen dat de sector in aanmerking komt 
voor maatregelen tot matiging van de 
financiële gevolgen van de crisis zodat zij 
hun activiteit in adequate 
omstandigheden kunnen hervatten; 
verzoekt de lidstaten de huishoudsector te 
regulariseren;

Or. en

Amendement 303
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. beklemtoont dat in essentiële, sterk 
door vrouwen gedomineerde en 
onderbetaalde sectoren zoals zorg, 
gezondheid en detailhandel de lonen en 
arbeidsvoorwaarden naar een aanzienlijk 
hoger niveau moeten worden getild zodat 
vrouwen krijgen waar zij recht op hebben, 
en niet alleen in tijden van crisis; 
beklemtoont dat sectorale segregatie en de 
loon- en pensioenkloof moeten worden 
weggewerkt door middel van bindende 
structurele maatregelen die geen 
eenmalige crisispremies zijn;

Or. en

Amendement 304
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. wijst erop dat gelijke kansen voor 
en grotere arbeidsparticipatie van 
vrouwen kunnen zorgen voor meer banen, 
meer economische welvaart en meer 
concurrentiekracht in Europa; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten doelen te 
stellen teneinde onzekere banen en 
onvrijwillige deeltijdse arbeid te 
verminderen zodat de situatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verbetert; is 
van mening dat voltijds werk de norm 
moet zijn;

Or. en

Amendement 305
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; roept op tot 
vooruitgang op het gebied van de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders;

23. wijst erop dat het belangrijk is dat 
de representativiteit in de 
besluitvormingsorganen is gebaseerd op 
de uitmuntendheid die eigen is aan 
persoonlijke en professionele verdiensten;

Or. es

Amendement 306
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement
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23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; roept op tot 
vooruitgang op het gebied van de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders;

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om aan te dringen op de 
goedkeuring van het voorstel van 2012 
voor een richtlijn inzake de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen (de zogenaamde richtlijn 
vrouwelijke bestuurders), dat momenteel 
door de Raad wordt geblokkeerd; roept op 
tot vooruitgang op dit gebied en verzoekt 
de Commissie en de Raad te overwegen 
om verder te gaan dan het voorstel;

Or. en

Amendement 307
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; roept op tot 
vooruitgang op het gebied van de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders;

23. pleit ervoor de ervaring en 
deskundigheid van zowel mannen als 
vrouwen in de aanpak van de crisis en de 
gevolgen ervan te benutten, omdat 
vrouwen inspraak moeten hebben 
wanneer er besluiten worden genomen 
over zaken die hen aanbelangen; roept op 
tot vooruitgang op het gebied van de 
richtlijn vrouwelijke bestuurders;

Or. en

Amendement 308
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; roept op tot 
vooruitgang op het gebied van de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders;

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis minder vertegenwoordigd 
waren dan mannen in het 
besluitvormingsproces; roept op tot 
vooruitgang op dit gebied, zonder uit het 
oog te verliezen dat mannen en vrouwen 
van elkaar verschillen en elkaar 
aanvullen en zonder quota of streefcijfers 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 309
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; roept op tot 
vooruitgang op het gebied van de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders;

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces;

Or. pl

Amendement 310
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; roept op tot 
vooruitgang op het gebied van de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders;

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de 
hele crisis ondervertegenwoordigd waren 
in het besluitvormingsproces; roept op om 
dringend de richtlijn vrouwelijke 
bestuurders te deblokkeren in de Raad;
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Or. en

Amendement 311
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
om rekening te houden met verschuivingen 
op de arbeidsmarkt;

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
betreurt echter dat er een discrepantie 
bestaat tussen voornoemde sectoren en de 
sectoren waarin hoofdzakelijk vrouwen 
werken, en vraagt om die discrepantie weg 
te werken; benadrukt het belang van het 
instrument van de Commissie voor 
tijdelijke steun om het risico op 
werkloosheid in noodsituaties te beperken 
(SURE), dat inkomenssteun biedt aan 
werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
om rekening te houden met verschuivingen 
op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 312
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement
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24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
om rekening te houden met verschuivingen 
op de arbeidsmarkt;

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen en toekomstige 
beleidsmaatregelen daaraan aan te 
passen; beklemtoont de noodzaak van 
omscholings- en bijscholingsprogramma’s 
voor vrouwen om rekening te houden met 
verschuivingen op de arbeidsmarkt, in het 
bijzonder teneinde de digitale genderkloof 
te dichten;

Or. en

Amendement 313
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
om rekening te houden met 

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholingsprogramma’s;
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verschuivingen op de arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 314
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
om rekening te houden met 
verschuivingen op de arbeidsmarkt;

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholingsprogramma’s;

Or. es

Amendement 315
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket om de meest 

24. is ingenomen met het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het CRII+-pakket dat het 
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getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
om rekening te houden met verschuivingen 
op de arbeidsmarkt;

cohesiebeleid mobiliseert om de meest 
getroffen sectoren te ondersteunen; 
benadrukt het belang van het instrument 
van de Commissie voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties 
te beperken (SURE), dat inkomenssteun 
biedt aan werklozen en tijdelijk werklozen; 
benadrukt dat het nodig is de impact van 
deze instrumenten op de situatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
om rekening te houden met verschuivingen 
op de arbeidsmarkt ten gevolge van 
COVID-19;

Or. en

Amendement 316
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is ingenomen met het Fonds voor 
Europese hulp aan de meest behoeftigen 
(FEAD) dat bijkomende middelen biedt 
om materiële ontbering aan te pakken en 
maatschappelijke bijstand te verlenen; 
beklemtoont dat er bij de initiatieven voor 
moet worden gezorgd dat er ook 
toereikende sociale en financiële steun 
wordt verleend aan wie in precaire 
omstandigheden verkeert, zoals vrouwen 
die in armoede dreigen te vervallen of in 
armoede leven, dakloos dreigen te worden 
of zijn of sociaal (dreigen te) worden 
uitgesloten, ongeacht hun wettelijke 
status;

Or. en
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Amendement 317
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. betreurt het ontbreken van een 
genderperspectief in het herstelinstrument 
“Next Generation EU”, zoals voorgesteld 
door de Commissie; pleit ervoor om 
gendergelijkheid als een van de 
doelstellingen en gendermainstreaming 
en genderbudgettering als een horizontaal 
beginsel erin op te nemen, en om 
maatregelen te steunen die de overgang 
naar een zorgeconomie mogelijk maken;

Or. en

Amendement 318
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. betreurt de koppeling tussen de 
faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) 
en het Europees Semester, die kan leiden 
tot bezuiningsmaatregelen onder de 
noemer “fiscale duurzaamheid”; 
herinnert eraan dat vrouwen meestal 
harder worden getroffen door 
bezuinigingen op sociale uitkeringen en 
openbare dienstverlening omdat zij er 
doorgaans meer afhankelijk van zijn;

Or. en

Amendement 319
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Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. wijst erop dat het Europees 
Semester wordt gedomineerd door 
besluitvormingsorganen die macro-
economische en fiscale beslissingen 
nemen zonder oog te hebben voor het 
genderperspectief en zo bijvoorbeeld geen 
rekening houden met het onbetaalde 
reproductieve deel van economische 
activiteit, wat gedeeltelijk te wijten is aan 
de oververtegenwoordiging van mannen 
in deze organen en een gebrek aan 
deskundigheid op het gebied van 
gendergelijkheid; vraagt hierin 
verandering te brengen in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht;

Or. en

Amendement 320
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quinquies. vraagt dat nationale 
gendereffectbeoordelingen als ex-
antevoorwaarde in de faciliteit voor 
herstel en veerkracht worden opgenomen 
en nationale gendergelijkheidsplannen als 
onderdeel van de nationale plannen voor 
herstel en veerkracht, alsook dat 
organisaties voor gendergelijkheid 
worden betrokken bij de opstelling en 
uitvoering van de nationale 
gendergelijkheidsplannen en dat de 
nationale plannen voor herstel en 
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veerkracht door de Commissie aan een 
gendereffectbeoordeling achteraf worden 
onderworpen;

Or. en

Amendement 321
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 sexies. dringt erop aan de 
overgang naar een zorgeconomie als 
prioriteit toe te voegen aan de faciliteit 
voor herstel en veerkracht en de 
prioriteiten betreffende de overgang naar 
een groene en digitale economie te 
koppelen aan maatregelen om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in deze 
sectoren te verbeteren;

Or. en

Amendement 322
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de Commissie ertoe op 
vrouwelijke ondernemers te ondersteunen 
wanneer zij vaardigheden of interesses die 
zij tijdens de COVID-19-periode hebben 
opgedaan, verder willen ontwikkelen of 
erop willen voortbouwen, en de toegang tot 
en het bewustzijn van leningen, 
aandelenfinanciering en microfinanciering 

25. roept de Commissie ertoe op 
vrouwelijke ondernemers te ondersteunen 
wanneer zij vaardigheden of interesses die 
zij tijdens de COVID-19-periode hebben 
opgedaan, waaronder kansen voor 
zelfstandig ondernemerschap voor 
moeders om economisch onafhankelijker 
te worden, verder willen ontwikkelen of 
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te verbeteren door middel van EU-
programma’s en -fondsen, zodat de crisis 
een kans wondt om door aanpassing en 
transformatie vooruitgang te boeken;

erop willen voortbouwen, en de toegang tot 
en het bewustzijn van leningen, 
aandelenfinanciering en microfinanciering 
te verbeteren door middel van EU-
programma’s en -fondsen, zodat de crisis 
een kans wondt om door aanpassing en 
transformatie via de groene en digitale 
economie vooruitgang te boeken; verzoekt 
de Europese instellingen en de lidstaten 
bijzondere nadruk te leggen op de 
ondersteuning van kmo’s, en in het 
bijzonder door vrouwen geleide kmo’s, die 
vaak met unieke uitdagingen worden 
geconfronteerd wat betreft de toegang tot 
financiering en die in de herstelfase 
aanzienlijke steun nodig zullen hebben; 
verzoekt de Europese Commissie, het 
EIGE en Eurostat om versneld gegevens 
te verzamelen over door vrouwen geleide 
kmo’s, vrouwelijke zelfstandigen en door 
vrouwen geleide start-ups en de impact 
van de COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 323
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de Commissie ertoe op 
vrouwelijke ondernemers te ondersteunen 
wanneer zij vaardigheden of interesses die 
zij tijdens de COVID-19-periode hebben 
opgedaan, verder willen ontwikkelen of 
erop willen voortbouwen, en de toegang tot 
en het bewustzijn van leningen, 
aandelenfinanciering en microfinanciering 
te verbeteren door middel van EU-
programma’s en -fondsen, zodat de crisis 
een kans wondt om door aanpassing en 

25. roept de Commissie ertoe op tijdens 
en na de crisis door vrouwen geleide 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
vrouwelijke ondernemers te ondersteunen 
wanneer zij vaardigheden of interesses die 
zij tijdens de COVID-19-periode hebben 
opgedaan, verder willen ontwikkelen of 
erop willen voortbouwen, en de toegang tot 
en het bewustzijn van leningen, 
aandelenfinanciering en microfinanciering 
te verbeteren door middel van EU-
programma’s en -fondsen, zodat de crisis 



PE657.386v01-00 174/184 AM\1213464NL.docx

NL

transformatie vooruitgang te boeken; een kans wondt om door aanpassing en 
transformatie vooruitgang te boeken;

Or. en

Amendement 324
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de Commissie ertoe op 
vrouwelijke ondernemers te ondersteunen 
wanneer zij vaardigheden of interesses die 
zij tijdens de COVID-19-periode hebben 
opgedaan, verder willen ontwikkelen of 
erop willen voortbouwen, en de toegang tot 
en het bewustzijn van leningen, 
aandelenfinanciering en microfinanciering 
te verbeteren door middel van EU-
programma’s en fondsen, zodat de crisis 
een kans wondt om door aanpassing en 
transformatie vooruitgang te boeken;

25. roept de Commissie ertoe op 
vrouwelijke en mannelijke ondernemers te 
ondersteunen wanneer zij vaardigheden of 
interesses die zij tijdens de COVID-19-
periode hebben opgedaan, verder willen 
ontwikkelen of erop willen voortbouwen, 
en de toegang tot en het bewustzijn van 
leningen, aandelenfinanciering en 
microfinanciering te verbeteren door 
middel van EU-programma’s en fondsen, 
zodat de crisis een kans wondt om door 
aanpassing en transformatie vooruitgang te 
boeken;

Or. es

Amendement 325
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt dat de deelname van 
vrouwen aan economische activiteiten 
moet worden vergroot als onderdeel van 
het post-COVID-herstel; beklemtoont dat 
het behoud van open markten tijdens de 
herstelperiode van cruciaal belang is voor 
een snellere en meer inclusieve groei en 
gepaard moet gaan met aangepast 
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arbeids- en onderwijsbeleid en juridische 
en sociale hervormingen om vrouwelijke 
werknemers, consumenten en handelaren 
te steunen;

Or. en

Amendement 326
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. beklemtoont dat er, in het kader 
van InvestEU, meer sociale investeringen 
moeten komen en dat alle actoren er 
toegang toe moeten hebben, ook non-
profitorganisaties en openbare 
instellingen;

Or. en

Amendement 327
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten;

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten; verzoekt de Commissie te 
zorgen voor een sterkere 
gendermainstreaming binnen de strategie 
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voor de eengemaakte markt en de digitale 
agenda teneinde de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
groeiende sectoren voor de toekomstige 
EU-economie doeltreffend aan te pakken; 
is ingenomen met het scorebord “Women 
in Digital” van de Commissie, dat de 
deelname van vrouwen aan de digitale 
economie, hun internetgebruik, 
internetvaardigheden alsook 
gespecialiseerde vaardigheden en 
arbeidsparticipatie monitort; wijst op het 
belang ervan om goed geïnformeerde 
besluiten te kunnen nemen en relevante 
streefdoelen te kunnen bepalen, in het 
bijzonder gezien de gevolgen van COVID-
19;

Or. en

Amendement 328
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten;

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten, met name door met 
doelgerichte maatregelen de digitale 
genderkloof te dichten; benadrukt dat 
door het dichten van de digitale kloof de 
gendergelijkheid niet alleen op de 
arbeidsmarkt, maar ook op het gebied van 
toegang tot technologie in het privéleven 
zal toenemen, wat onder andere telewerk, 
toegang tot waarschuwingssystemen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld, toegang tot informatie over 
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seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten enz. kan bevorderen;

Or. en

Amendement 329
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten;

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid, bijdrage en veiligheid van 
vrouwen in de sectoren kunstmatige 
intelligentie (KI), wetenschap, technologie, 
techniek en wiskunde (STEM) en de 
digitale sector, evenals in de groene 
economie te vergroten, in het bijzonder 
door de genderstereotypen en het 
heersend seksisme in deze sector te 
evalueren en geprogrammeerde 
oplossingen ervoor te bieden, met inbegrip 
van de voorziening van genderalgoritmen;

Or. en

Amendement 330
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten;

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
bevorderen, zonder quota of streefcijfers 
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vast te stellen;

Or. en

Amendement 331
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan gebruik te maken van het 
herstel om de aanwezigheid en bijdrage 
van vrouwen in de sectoren kunstmatige 
intelligentie (KI), wetenschap, technologie, 
techniek en wiskunde (STEM) en de 
digitale sector, evenals in de groene 
economie te vergroten;

26. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de aanwezigheid en bijdrage 
van vrouwen in de sectoren kunstmatige 
intelligentie (KI), wetenschap, technologie, 
techniek en wiskunde (STEM) en de 
digitale sector, evenals in de groene 
economie te vergroten; pleit voor een 
multilevelaanpak om de genderkloof te 
dichten op alle niveaus van onderwijs en 
werkgelegenheid in de digitale sector;

Or. en

Amendement 332
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in 
de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten;

26. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van mannen en 
vrouwen, onder gelijke voorwaarden, in de 
sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde (STEM) en de digitale sector, 
evenals in de groene economie te 
vergroten;
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Or. es

Amendement 333
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is ermee ingenomen dat in het 
voorstel van de Commissie voor een 
herstelplan de nadruk wordt gelegd op 
investeringen in de groene en digitale 
transitie; betreurt dat de voorstellen maar 
weinig verwijzingen bevatten naar de 
nieuwe EU-strategie voor 
gendergelijkheid: verzoekt de Commissie 
het verband tussen 
klimaatveranderingsbeleid, digitaal beleid 
en gendergelijkheid in haar toekomstige 
voorstellen te versterken;

Or. en

Amendement 334
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. beklemtoont dat de digitale 
geletterdheid moet worden verbeterd door 
onderwijs en de verstrekking van 
middelen om de digitale kloof te dichten 
die overduidelijk is geworden toen werk 
en onderwijs, alsook tal van diensten en 
voorzieningen plots online verliepen;
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Or. en

Amendement 335
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. spoort de lidstaten aan om de 
richtsnoeren van de Commissie voor het 
werkgelegenheidsbeleid in de EU op te 
volgen, ook wat betreft de bestrijding van 
onzeker werk waarmee vrouwen vaker te 
maken krijgen dan mannen, met 
inachtneming van hun nationale 
arbeidsmarktmodellen; verzoekt de 
Commissie de arbeidsomstandigheden van 
platformwerkers te onderzoeken teneinde 
verbeteringen van hun bijzondere situatie 
voor te stellen, aangezien de COVID-19-
pandemie de negatieve trends op hun 
werk nog kan versterken;

Or. en

Amendement 336
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. merkt op dat het belangrijk 
is rekening te houden met de bijzondere 
situatie van vrouwen die terugkeren uit 
zwangerschapsverlof zodat zij zonder 
discriminatie toegang hebben tot 
overheidssteun;



AM\1213464NL.docx 181/184 PE657.386v01-00

NL

Or. en

Amendement 337
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; roept 
op tot het opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; roept 
op tot het opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, gefinancierd door het 
Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) en het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo); 
beklemtoont dat dit subprogramma de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en 
vrouwelijk ondernemerschap zou moeten 
aanmoedigen; roept in dit verband op EU-
middelen te reserveren voor betere leef- 
en arbeidsomstandigheden in 
plattelandsgebieden; verzoekt de lidstaten 
om beste praktijken uit te wisselen 
betreffende de beroepsstatus van 
meewerkende echtgenotes in de 
landbouwsector, met oog voor de 
socialezekerheidsrechten van vrouwen, 
waaronder zwangerschapsverlof en 
pensioenrechten; vraagt dat de Commissie 
hiertoe richtsnoeren opstelt;

Or. en

Amendement 338
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; roept 
op tot het opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; roept 
op tot het opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en de Green Deal, en 
daarbij de rol te erkennen die 
plattelandsvrouwen spelen bij het 
beschermen van het milieu en de 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 339
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; roept 
op tot het opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van mannen en in het bijzonder vrouwen 
in plattelandsgebieden; roept op tot het 
opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

Or. es

Amendement 340
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\1213464NL.docx 183/184 PE657.386v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; roept 
op tot het opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; 
beklemtoont dat het bestaande thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid behouden moet blijven;

Or. en

Amendement 341
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van vrouwen in plattelandsgebieden; roept 
op tot het opzetten van een thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

27. wijst op de uitdagingen voor de 
landbouwsector en de voedselvoorziening 
in Europa, evenals de specifieke situatie 
van bewoners van plattelandsgebieden; 
roept op tot het opzetten van een 
thematisch subprogramma voor bewoners 
van plattelandsgebieden via de strategische 
plannen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 342
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. beklemtoont dat de lidstaten 
moeten waarborgen dat kinderen, en 
vooral meisjes, toegang blijven krijgen tot 
onderwijs, aangezien die toegang in het 
gedrang kan komen door de sluiting van 
de scholen, zoals tijdens vorige 
pandemieën; wijst op de noodzaak om 
afstandsonderwijs voor iedereen volledig 
toegankelijk te maken;

Or. en


