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Amendement 343
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat overlappende 
nadelen aanvullende belemmeringen 
creëren voor specifieke groepen vrouwen 
en dat daarom de veiligheid en 
bescherming van alle personen moet 
worden gewaarborgd door een 
intersectionele benadering te hanteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 344
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat overlappende 
nadelen aanvullende belemmeringen 
creëren voor specifieke groepen vrouwen 
en dat daarom de veiligheid en 
bescherming van alle personen moet 
worden gewaarborgd door een 
intersectionele benadering te hanteren;

28. beklemtoont dat het begrip 
intersectionaliteit een ideologisch concept 
is, zonder enige wetenschappelijke 
onderbouwing, dat niet mag worden 
verward met de werkelijke behoeften ten 
gevolge van de Covid-19-pandemie om 
zowel de economische als de sociale 
gevolgen voor de volksgezondheid te 
verlichten;

Or. es

Amendement 345
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat overlappende 
nadelen aanvullende belemmeringen 
creëren voor specifieke groepen vrouwen 
en dat daarom de veiligheid en 
bescherming van alle personen moet 
worden gewaarborgd door een 
intersectionele benadering te hanteren;

28. beklemtoont dat overlappende 
nadelen aanvullende belemmeringen en 
negatieve socio-economische gevolgen 
creëren voor specifieke groepen vrouwen 
en dat daarom de veiligheid, bescherming 
en het socio-economisch welzijn van alle 
personen moet worden gewaarborgd door 
een intersectionele benadering te hanteren 
bij de maatregelen tijdens en na de crisis;

Or. en

Amendement 346
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat overlappende 
nadelen aanvullende belemmeringen 
creëren voor specifieke groepen vrouwen 
en dat daarom de veiligheid en 
bescherming van alle personen moet 
worden gewaarborgd door een 
intersectionele benadering te hanteren;

28. beklemtoont dat overlappende 
nadelen aanvullende belemmeringen en 
uitdagingen creëren voor specifieke 
groepen vrouwen en dat daarom de 
veiligheid en bescherming van alle 
personen moet worden gewaarborgd en 
hun specifieke behoeften in aanmerking 
moeten worden genomen door een 
intersectionele benadering te hanteren;

Or. en

Amendement 347
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat overlappende 
nadelen aanvullende belemmeringen 

28. beklemtoont dat overlappende en 
structurele discriminatie aanvullende 
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creëren voor specifieke groepen vrouwen 
en dat daarom de veiligheid en 
bescherming van alle personen moet 
worden gewaarborgd door een 
intersectionele benadering te hanteren;

belemmeringen creëren voor specifieke 
groepen vrouwen en dat daarom de 
veiligheid en bescherming van alle 
personen moet worden gewaarborgd door 
een intersectionele benadering te hanteren;

Or. en

Amendement 348
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
vrouwen en meisjes te betrekken bij het 
ontwerp van toegankelijke en gerichte 
informatie; benadrukt dat deze informatie 
in alle settings moet worden verspreid, 
met name in tijden van crisis;

Or. en

Amendement 349
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 
verschillende settings te onderzoeken;

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de Europese 
Commissie ertoe op de verschillende 
settings van formele, langdurige 
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zorgverlening en de weerbaarheid ervan 
tijdens de COVID-19-pandemie te 
analyseren; roept de lidstaten ertoe op 
zorgverlening aan ouderen te 
onderzoeken, zowel in woonzorgcentra als 
in de gemeenschapsgebaseerde zorg, 
waaronder permanente thuiszorg of 
inwonende zorgverleners;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Amendement 350
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 
verschillende settings te onderzoeken;

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden door het 
gebrek aan middelen om hun veiligheid 
en bescherming te waarborgen, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 
verschillende settings te onderzoeken, en 
het welzijn van oudere vrouwen, met 
inbegrip van toegang tot zorg- en 
gezondheidszorgdiensten en financiële 
onafhankelijkheid, te waarborgen;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en
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Amendement 351
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 
verschillende settings te onderzoeken;

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 
verschillende settings te onderzoeken; 
roept de Raad ertoe op streefcijfers vast te 
stellen voor de verlening van 
toegankelijke, betaalbare en 
hoogwaardige langdurige zorg die 
gelijkwaardig zijn aan de 
Barcelonadoelstellingen;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Amendement 352
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 

29. onderstreept dat de meeste 
bewoners van voorzieningen voor 
langdurige zorg30, die in veel landen 
virushotspots zijn geworden, oudere 
vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op 
gezondheidsproblemen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 
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verschillende settings te onderzoeken; verschillende settings te onderzoeken en 
dit als integraal deel op te nemen in de 
zorgdeal voor Europa;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Amendement 353
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 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 
verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken nog steeds toegankelijk zijn en 
op passende wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden;

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 
verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken nog steeds toegankelijk zijn en 
op passende wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden; benadrukt dat vrouwen 
met een handicap, in het bijzonder 
vrouwen die in instellingen en andere 
gesloten settings wonen, en vrouwen met 
een hoge behoefte aan ondersteuning, 
aanzienlijk zijn geraakt door de pandemie 
en de socio-economische gevolgen ervan; 
roept de EU en de lidstaten ertoe op de 
rechten van alle vrouwen en meisjes met 
een handicap, zoals verankerd in het 
Gehandicaptenverdrag, te waarborgen, 
waaronder hun recht op zelfstandig 
wonen en op toegang tot onderwijs, arbeid 
en werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 354
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 
verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken nog steeds toegankelijk zijn en 
op passende wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden;

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 
verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren, en moeilijkheden hadden bij de 
toegang tot (seksuele en reproductieve) 
gezondheidsdiensten en -informatie, 
essentiële goederen en opvanghuizen voor 
slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken en deze goederen en diensten 
nog steeds toegankelijk zijn en op passende 
wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden, op basis van het beginsel 
van non-discriminatie;

Or. en

Amendement 355
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 
verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken nog steeds toegankelijk zijn en 

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 
verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken als essentiële diensten worden 
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op passende wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden;

beschouwd en op passende wijze zijn 
aangepast aan de omstandigheden; dringt 
erop aan dat in toekomstige crisis- en 
noodplanningsmaatregelen rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
behoeften van mensen met een handicap, 
en met name vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 356
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 
verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken nog steeds toegankelijk zijn en 
op passende wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden;

30. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap, in het bijzonder vrouwen die in 
instellingen en andere gesloten settings 
wonen, en vrouwen met een hoge behoefte 
aan ondersteuning, onevenredig hard zijn 
getroffen door de pandemie en ook 
aanzienlijk zullen worden getroffen door 
de socio-economische gevolgen ervan; 
roept de EU en de lidstaten ertoe op de 
rechten van alle vrouwen en meisjes met 
een handicap, zoals verankerd in het 
Gehandicaptenverdrag, te waarborgen, 
waaronder hun recht op zelfstandig 
wonen en op toegang tot onderwijs, arbeid 
en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 357
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. betreurt dat veel vrouwen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 

30. betreurt dat veel mensen met een 
handicap die voor hun dagelijkse 



AM\1213467NL.docx 11/40 PE657.387v01-00

NL

verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken nog steeds toegankelijk zijn en 
op passende wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden;

verzorging of ondersteuning afhankelijk 
zijn van anderen hun gebruikelijke 
ondersteunende netwerken niet konden 
gebruiken of geen sociale afstand konden 
bewaren; roept de lidstaten ertoe op te 
waarborgen dat deze ondersteunende 
netwerken nog steeds toegankelijk zijn en 
op passende wijze zijn aangepast aan de 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 358
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de lidstaten uit om 
vrouwelijke en mannelijke migranten te 
blijven ondersteunen door middel van 
toegang tot cruciale gezondheidszorg 
tijdens de crisis; benadrukt dat 
vluchtelingen- en opvangcentra voldoende 
rekening moeten houden met de behoeften 
van vrouwen en meisjes in het licht van de 
bekende uitdagingen in verband met social 
distancing en hygiëne, evenals hun 
kwetsbaarheid voor gendergerelateerd 
geweld;

31. nodigt de lidstaten uit om mensen 
die voldoen aan de in de lidstaten 
vastgestelde criteria voor asiel te blijven 
ondersteunen door middel van toegang tot 
cruciale gezondheidszorg tijdens de crisis; 
benadrukt dat opvangcentra voor personen 
aan wie asiel is verleend voldoende 
rekening moeten houden met de behoeften 
van vrouwen en meisjes in het licht van de 
bekende uitdagingen in verband met social 
distancing en hygiëne, evenals hun 
kwetsbaarheid voor gendergerelateerd 
geweld; herinnert eraan dat deze 
maatregelen immigratie niet mogen 
aanmoedigen en dat migranten die niet 
voldoen aan de criteria voor asiel het 
grondgebied van de lidstaten moeten 
verlaten;

Or. en

Amendement 359
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31



PE657.387v01-00 12/40 AM\1213467NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de lidstaten uit om 
vrouwelijke en mannelijke migranten te 
blijven ondersteunen door middel van 
toegang tot cruciale gezondheidszorg 
tijdens de crisis; benadrukt dat 
vluchtelingen- en opvangcentra voldoende 
rekening moeten houden met de 
behoeften van vrouwen en meisjes in het 
licht van de bekende uitdagingen in 
verband met social distancing en hygiëne, 
evenals hun kwetsbaarheid voor 
gendergerelateerd geweld;

31. nodigt de lidstaten uit om 
vrouwelijke en mannelijke migranten te 
blijven ondersteunen door middel van 
toegang tot cruciale gezondheidszorg 
tijdens de crisis;

Or. es

Amendement 360
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. nodigt de lidstaten uit om 
vrouwelijke en mannelijke migranten te 
blijven ondersteunen door middel van 
toegang tot cruciale gezondheidszorg 
tijdens de crisis; benadrukt dat 
vluchtelingen- en opvangcentra voldoende 
rekening moeten houden met de behoeften 
van vrouwen en meisjes in het licht van de 
bekende uitdagingen in verband met social 
distancing en hygiëne, evenals hun 
kwetsbaarheid voor gendergerelateerd 
geweld;

31. roept de lidstaten ertoe op om de 
toegang tot gezondheidszorg tijdens en na 
de crisis voor migranten te waarborgen; 
benadrukt dat vluchtelingen- en 
opvangcentra voldoende rekening moeten 
houden met de behoeften van vrouwen en 
meisjes in het licht van de bekende 
uitdagingen in verband met social 
distancing en hygiëne, evenals hun 
kwetsbaarheid voor gendergerelateerd 
geweld;

Or. en

Amendement 361
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om dakloze vrouwen en vrouwen zonder 
papieren toegang te verschaffen tot 
gezondheidszorgdiensten en onderstreept 
het belang van outreachdiensten; roept de 
Commissie ertoe op het risico van sociale 
uitsluiting, armoede en dakloosheid in het 
komende actieplan voor integratie en 
inclusie aan te pakken, om te voorkomen 
dat deze vrouwen worden uitgesloten van 
sociale en economische 
beleidsmaatregelen en dat de 
armoedecyclus verder wordt versterkt;

Or. en

Amendement 362
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. roept de lidstaten ertoe op de 
situatie van migranten te regulariseren 
door burgerschapsrechten te koppelen 
aan verblijf;

Or. en

Amendement 363
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 

Schrappen
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Romavrouwen, die het moeilijk hebben 
om hygiëne te handhaven en zich te 
houden aan de lockdownmaatregelen 
door een gebrek aan basisinfrastructuur, -
diensten en -informatie;

Or. es

Amendement 364
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, die het moeilijk hebben 
om hygiëne te handhaven en zich te 
houden aan de lockdownmaatregelen 
door een gebrek aan basisinfrastructuur, -
diensten en -informatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 365
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, die het moeilijk hebben 
om hygiëne te handhaven en zich te 
houden aan de lockdownmaatregelen 
door een gebrek aan basisinfrastructuur, -
diensten en -informatie;

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals vrouwen 
met een Roma-achtergrond, die te maken 
krijgen met diepgewortelde discriminatie 
en voortdurende schendingen van hun 
rechten en die meer beschermingsrisico's 
lopen door een gebrek aan passende 
maatregelen om hun toegang tot 
basisinfrastructuur, -diensten en -
informatie te waarborgen;
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Or. en

Amendement 366
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, die het moeilijk hebben om 
hygiëne te handhaven en zich te houden 
aan de lockdownmaatregelen door een 
gebrek aan basisinfrastructuur, -diensten en 
-informatie;

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, daklozen, vluchtelingen en 
migranten, die het moeilijk hebben om 
zich te houden aan de lockdown- en 
hygiënemaatregelen door een gebrek aan 
basisinfrastructuur, -diensten en -
informatie;

Or. en

Amendement 367
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 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, die het moeilijk hebben 
om hygiëne te handhaven en zich te 
houden aan de lockdownmaatregelen 
door een gebrek aan basisinfrastructuur, -
diensten en -informatie;

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, door een gebrek aan 
basisinfrastructuur, -diensten en -
informatie, met name tijdens de lockdown;

Or. en

Amendement 368
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Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, die het moeilijk hebben om 
hygiëne te handhaven en zich te houden 
aan de lockdownmaatregelen door een 
gebrek aan basisinfrastructuur, -diensten en 
-informatie;

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van de minstbedeelden, die het moeilijk 
hebben om hygiëne te handhaven en zich te 
houden aan de lockdownmaatregelen door 
een gebrek aan basisinfrastructuur, -
diensten en -informatie;

Or. it

Amendement 369
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, die het moeilijk hebben 
om hygiëne te handhaven en zich te 
houden aan de lockdownmaatregelen 
door een gebrek aan basisinfrastructuur, -
diensten en -informatie;

32. wijst op de bijkomende behoeften 
van minderheidsgroepen, zoals 
Romavrouwen, die te maken krijgen met 
problemen zoals discriminatie en 
marginalisering door een gebrek aan 
basisinfrastructuur, -diensten en -
informatie;

Or. en

Amendement 370
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de essentiële aard van 
ondersteuningsdiensten voor LGBTQI+-
personen, met inbegrip van geestelijke 

Schrappen
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gezondheidszorg, steungroepen en 
ondersteuningsdiensten op het gebied van 
gendergerelateerd geweld;

Or. es

Amendement 371
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de essentiële aard van 
ondersteuningsdiensten voor LGBTQI+-
personen, met inbegrip van geestelijke 
gezondheidszorg, steungroepen en 
ondersteuningsdiensten op het gebied van 
gendergerelateerd geweld;

33. benadrukt dat de volgende 
paragraaf in de ontwerptekst: 'De 
essentiële aard van ondersteuningsdiensten 
voor LGBTQI+-personen, met inbegrip 
van geestelijke gezondheidszorg, 
steungroepen en ondersteuningsdiensten op 
het gebied van gendergerelateerd geweld' 
niets te maken heeft met COVID-19 en 
alleen de bedoeling had een linkse 
genderideologie als een 'rugzak'-
paragraaf in het verslag te smokkelen, en 
verwerpt dergelijke politieke spelletjes;

Or. de

Amendement 372
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de essentiële aard van 
ondersteuningsdiensten voor LGBTQI+-
personen, met inbegrip van geestelijke 
gezondheidszorg, steungroepen en 
ondersteuningsdiensten op het gebied van 
gendergerelateerd geweld;

33. benadrukt de essentiële aard van 
ondersteuningsdiensten voor gevallen van 
huiselijk of seksueel geweld;

Or. en
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Amendement 373
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de essentiële aard van 
ondersteuningsdiensten voor LGBTQI+-
personen, met inbegrip van geestelijke 
gezondheidszorg, steungroepen en 
ondersteuningsdiensten op het gebied van 
gendergerelateerd geweld;

33. benadrukt de essentiële aard van 
ondersteuningsdiensten voor alle personen 
die dit nodig hebben, met inbegrip van 
geestelijke gezondheidszorg, steungroepen 
en ondersteuningsdiensten op het gebied 
van gendergerelateerd geweld;

Or. it

Amendement 374
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. benadrukt de unieke 
omstandigheden van dakloze vrouwen en 
hun grotere kwetsbaarheid voor 
gendergerelateerd geweld, evenals het 
gebrek aan toegang tot sanitaire en 
gezondheidszorgvoorzieningen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie en de 
daaropvolgende noodmaatregelen; roept 
de lidstaten ertoe op om in hun plannen 
voor de bestrijding van de pandemie 
terdege rekening te houden met dakloze 
vrouwen;

Or. en

Amendement 375
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons;

Schrappen

Or. es

Amendement 376
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons;

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie, die zijn toegenomen 
in het kader van de crisis, en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
nultolerantiebenadering te hanteren ten 
aanzien van racistische aanvallen, en een 
intersectionele aanpak bij hun respons;

Or. en

Amendement 377
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons;

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons, waarbij de behoeften van 
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gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, 
waaronder raciale en etnische 
minderheden, in aanmerking worden 
genomen;

Or. en

Amendement 378
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons;

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons; merkt op dat de COVID-19-crisis 
geen rechtstreekse gevolgen heeft voor 
deze problemen;

Or. en

Amendement 379
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. betreurt gevallen van xenofobe en 
raciale discriminatie en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons;

34. betreurt gevallen van discriminatie 
van welke aard dan ook en spoort de 
Commissie en de lidstaten ertoe aan een 
intersectionele aanpak te hanteren bij hun 
respons;

Or. it

Amendement 380
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. dringt er bij de lidstaten op aan de 
antidiscriminatierichtlijn goed te keuren 
en uit te voeren en te garanderen dat de 
diverse en intersectionele vormen van 
discriminatie in alle EU-lidstaten worden 
uitgebannen;

Or. en

Amendement 381
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld en in conflictgebieden 
in verband met COVID-19, zoals de 
toegang tot gezondheidszorg, waaronder 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, kwetsbaarheid voor 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinder- en gedwongen huwelijken, hun 
arbeidssituatie, de toegang tot onderwijs en 
extreme armoede en honger; benadrukt dat 
in veel partnerlanden vrouwen de 
kostwinner van hun gezin zijn en dat 
vervrouwelijkte sectoren zoals de 
kledingindustrie en de voedselproductie 
het hardst zijn getroffen, met domino-
effecten op het armoedeniveau van hun 
gezin en gemeenschap en de financiële 
onafhankelijkheid, gezondheid en 
veiligheid van vrouwen en meisjes; 
benadrukt het belang van steun aan 
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vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

Or. en

Amendement 382
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor seksueel en 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en vroege 
en gedwongen huwelijken, hun 
arbeidssituatie, de toegang tot onderwijs en 
extreme armoede en honger; eist dat 
verdedigers van de mensenrechten van 
vrouwen en vrouwenrechtenorganisaties, 
met inbegrip van organisaties die actief 
zijn op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
beter worden ondersteund; benadrukt dat 
alles in het werk moet worden gesteld om 
te waarborgen dat een toekomstig vaccin 
beschikbaar zal zijn voor alle vrouwen en 
meisjes, met name in afgelegen 
plattelandsgebieden, in 
vluchtelingenkampen en kampen voor 
intern ontheemden en voor vrouwen met 
een laag inkomen;

Or. en

Amendement 383
Christine Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

35. benadrukt dat ook de volgende 
paragraaf in het ontwerpverslag: '...dat de 
mondiale aard van de COVID-19-
pandemie een mondiaal antwoord vereist; 
wijst op de kwetsbare positie van vrouwen 
en meisjes in grote delen van de wereld in 
verband met COVID-19, zoals de toegang 
tot gezondheidszorg, waaronder seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;' alleen de 
bedoeling had een linkse abortusideologie 
als een 'rugzak'-paragraaf in het verslag 
te smokkelen, en verwerpt dergelijke 
politieke spelletjes;

Or. de

Amendement 384
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 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld — met name in 
kwetsbare en door conflicten getroffen 
staten — in verband met COVID-19, zoals 
de toegang tot gezondheidszorg, waaronder 
seksuele en reproductieve gezondheid en 



PE657.387v01-00 24/40 AM\1213467NL.docx

NL

vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

rechten, kwetsbaarheid voor geweld, 
waaronder vrouwelijke genitale 
verminking en kinderhuwelijken, hun 
arbeidssituatie, de toegang tot onderwijs en 
extreme armoede en honger; benadrukt het 
belang van steun aan 
vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties en hun 
deelname aan alle 
besluitvormingsniveaus;

Or. en

Amendement 385
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van 
steun aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor gendergerelateerd 
geweld, waaronder vrouwelijke genitale 
verminking en vroege en gedwongen 
huwelijken, hun arbeidssituatie, de toegang 
tot onderwijs en extreme armoede en 
honger; eist dat verdedigers van de 
mensenrechten van vrouwen en 
vrouwenrechtenorganisaties, met inbegrip 
van organisaties die actief zijn op het 
gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, beter worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 386
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Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, kwetsbaarheid voor 
geweld, waaronder vrouwelijke genitale 
verminking en gedwongen 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

Or. pl

Amendement 387
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
kwetsbaarheid voor geweld, waaronder 
vrouwelijke genitale verminking en 
kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede 
en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;

35. benadrukt dat de mondiale aard van 
de COVID-19-pandemie een mondiaal 
antwoord vereist; wijst op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in grote 
delen van de wereld in verband met 
COVID-19, zoals de toegang tot 
gezondheidszorg, kwetsbaarheid voor 
geweld, waaronder vrouwelijke genitale 
verminking en kinderhuwelijken, hun 
arbeidssituatie, de toegang tot onderwijs en 
extreme armoede en honger; benadrukt het 
belang van steun aan 
vrouwenrechtenactivisten en 
vrouwenrechtenorganisaties;
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Or. es

Amendement 388
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. benadrukt de gelijke toegang tot 
onderwijs voor kinderen en beklemtoont 
dat de sluiting van scholen de 
genderongelijkheid kan verergeren, in het 
bijzonder voor de armste meisjes en 
adolescenten, die een groter risico lopen 
op vroege en gedwongen huwelijken of 
ongeplande zwangerschap tijdens 
noodsituaties, of die thuis extra taken op 
zich nemen, zoals het oppassen op broers 
en zussen of het zorgen voor zieke 
familieleden, hetgeen kan leiden tot een 
leerachterstand of schooluitval; wijst erop 
dat alle jongeren toegang moeten hebben 
tot de nodige middelen, instrumenten en 
sociale ondersteuning om te blijven leren 
tijdens schoolsluitingen en opnieuw naar 
school te gaan zodra de crisis voorbij is;

Or. en

Amendement 389
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 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op te waarborgen dat alle financiële 
steun die aan partnerlanden wordt 
verstrekt om de crisis het hoofd te bieden, 
naar behoren wordt aangewend om 
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vrouwen en meisjes te ondersteunen, zoals 
om de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
waarborgen, kinderarbeid te vermijden en 
te voorkomen dat lockdowns leiden tot 
minder autonomie voor vrouwen en 
meisjes wereldwijd;

Or. en

Amendement 390
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is ingenomen met het door de 
Commissie voorgestelde Team-
Europapakket en benadrukt de noodzaak 
van een gendergevoelige aanpak bij de 
toewijzing van deze middelen;

Schrappen

Or. es

Amendement 391
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is ingenomen met het door de 
Commissie voorgestelde Team-
Europapakket en benadrukt de noodzaak 
van een gendergevoelige aanpak bij de 
toewijzing van deze middelen;

36. is ingenomen met het door de 
Commissie voorgestelde Team-
Europapakket en benadrukt de noodzaak 
van een gendergevoelige aanpak bij de 
toewijzing van deze middelen; benadrukt 
de noodzaak van een gendergevoelige 
respons op COVID-19 bij de 
tenuitvoerlegging van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI) en 
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het instrument voor pretoetredingssteun 
III, teneinde rekening te houden met de 
unieke omstandigheden van vrouwen en 
meisjes en meer kansen te creëren in de 
periode na de crisis; moedigt de 
voortzetting en prioritering van het 
onderwijs in noodsituaties tijdens deze 
periode aan;

Or. en

Amendement 392
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is ingenomen met het door de 
Commissie voorgestelde Team-
Europapakket en benadrukt de noodzaak 
van een gendergevoelige aanpak bij de 
toewijzing van deze middelen;

36. is ingenomen met het door de 
Commissie voorgestelde Team-
Europapakket om partnerlanden te helpen 
in de strijd tegen de coronaviruspandemie 
en de gevolgen ervan, en benadrukt de 
noodzaak van een gendergevoelige aanpak 
en voor gendergelijkheid geoormerkte 
uitgaven bij de toewijzing van deze 
middelen;

Or. en

Amendement 393
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is ingenomen met het door de 
Commissie voorgestelde Team-
Europapakket en benadrukt de noodzaak 
van een gendergevoelige aanpak bij de 
toewijzing van deze middelen;

36. neemt kennis van het door de 
Commissie voorgestelde Team-
Europapakket en benadrukt de noodzaak 
van een gendergelijkheidsaanpak bij de 
toewijzing van deze middelen;
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Or. en

Amendement 394
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. roept de EU en haar lidstaten ertoe 
op prioriteit te verlenen aan mondiale 
solidariteit door een voldoende hoog 
niveau van ODA-financiering te 
handhaven en door op alomvattende wijze 
steun te verlenen aan de respons van 
partnerlanden op de crisis, onder andere 
om de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
verzekeren; roept de EU ertoe op zich te 
richten op de versterking van 
gezondheidszorgstelsels en de universele 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten als onderdeel van 
de universele gezondheidszorgdekking in 
haar reactie op de COVID-19-pandemie 
op het gebied van humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking; eist dat het 
nieuwe MFK en met name het NDICI 
gendergelijkheid en vrouwenrechten als 
prioriteit aanmerken in de geografische 
en thematische programma's;

Or. en

Amendement 395
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. roept de EU en haar lidstaten ertoe 
op prioriteit te verlenen aan mondiale 
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solidariteit door een voldoende hoog 
niveau van ODA-financiering te 
handhaven en door op alomvattende wijze 
steun te verlenen aan de respons van 
partnerlanden op de crisis, onder andere 
om de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
verzekeren; roept de EU ertoe op zich te 
richten op de versterking van 
gezondheidszorgstelsels en de universele 
toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten als onderdeel van 
de universele gezondheidszorgdekking in 
haar reactie op de COVID-19-pandemie 
op het gebied van het gebied van 
humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking; eist dat het 
nieuwe MFK en met name het NDICI 
gendergelijkheid en vrouwenrechten als 
prioriteit aanmerken in de geografische 
en thematische programma's;

Or. en

Amendement 396
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. benadrukt de noodzaak van 
hoofdstukken over gender en handel en 
genderbepalingen in 
handelsovereenkomsten; roept de 
Europese Commissie ertoe op 
vrijhandelsovereenkomsten te gebruiken 
om te werken aan gelijk loon en gelijke 
beloning van vrouwen in de wereld;

Or. en

Amendement 397
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Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. roept de Europese Commissie 
ertoe op vrouwen en jongeren centraal te 
stellen in haar mondiale respons en hen 
ten volle te betrekken, naar hen te 
luisteren en hen in staat te stellen een 
actieve rol te spelen in de respons op de 
pandemie;

Or. en

Amendement 398
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. roept de Europese Commissie 
ertoe op vrouwen en meisjes centraal te 
stellen in haar mondiale respons en hen 
ten volle te betrekken, naar hen te 
luisteren en hen in staat te stellen een 
actieve rol te spelen in de respons op de 
pandemie;

Or. en

Amendement 399
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. roept de Europese 
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Commissie ertoe op in het nieuwe 
genderactieplan III prioriteit te verlenen 
aan gezondheid, en met name seksuele en 
reproductieve gezondheid;

Or. en

Amendement 400
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. roept de Europese 
Commissie ertoe op in het nieuwe 
genderactieplan III prioriteit te verlenen 
aan gezondheid, en met name seksuele en 
reproductieve gezondheid;

Or. en

Amendement 401
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quinquies. dringt er bij de EU op aan 
in handelsovereenkomsten de vereiste op 
te nemen dat haar economische partners 
IAO-verdrag nr. 156 betreffende arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid, IAO-
verdrag nr. 189 betreffende huishoudelijk 
personeel en IAO-verdrag nr. 190 
betreffende geweld en intimidatie moeten 
ratificeren en ten uitvoer moeten leggen;

Or. en
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Amendement 402
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quinquies. spoort landen aan sneller 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
universele gezondheidszorgdekking als 
een essentiële prioriteit voor 
internationale ontwikkeling;

Or. en

Amendement 403
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 sexies. spoort de Raad en de 
Commissie ertoe aan te waarborgen dat 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering centraal staan in alle 
maatregelen inzake herstel, waarbij de 
opgedane ervaringen in verband met de 
diverse behoeften van vrouwen in 
aanmerking worden genomen;

Or. en

Amendement 404
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 septies. dringt erop aan dat de 
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strategie voor gendergelijkheid op urgente 
wijze ten uitvoer wordt gelegd, met een 
duidelijk tijdschema, krachtige inzet van 
de hele Commissie, en sterke coördinatie 
en monitoring via de taskforce Gelijkheid 
in samenwerking met de eenheid 
Gendergelijkheid van DG JUST;

Or. en

Amendement 405
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, in navolging van de 
toezeggingen in de strategie voor 
gendergelijkheid, de behoeften die 
voortvloeien uit de crisis en de 
sociaaleconomische gevolgen ervan 
volledig te analyseren, passende 
begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de 
aanpak van die behoeften en die uitgaven 
te monitoren; benadrukt dat 
voorbereidende actie de beste manier is om 
op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, in navolging van de 
toezeggingen in de strategie voor 
gendergelijkheid, de behoeften die 
voortvloeien uit de crisis en de 
sociaaleconomische gevolgen ervan voor 
vrouwen volledig te analyseren, om te 
voorkomen dat de crisis bestaande 
ongelijkheden nog verergert en ervoor te 
zorgen dat ten minste de helft van de 
middelen wordt besteed aan 
werkgelegenheid voor vrouwen en de 
bevordering van de rechten van vrouwen, 
alsook om te waarborgen dat 
gendergelijkheidsinstanties deelnemen 
aan partnerschapsovereenkomsten, dat 
gendereffectbeoordelingen worden 
uitgevoerd als voorwaarde voor toegang 
tot EU-middelen en dat die 
uitgaven worden gemonitord via de 
verzameling van naar gender uitgesplitste 
gegevens en 
gendergelijkheidsindicatoren; benadrukt 
dat voorbereidende actie de beste manier is 
om op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

Or. en
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Amendement 406
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 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, in navolging van de 
toezeggingen in de strategie voor 
gendergelijkheid, de behoeften die 
voortvloeien uit de crisis en de 
sociaaleconomische gevolgen ervan 
volledig te analyseren, passende 
begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de 
aanpak van die behoeften en die uitgaven 
te monitoren; benadrukt dat 
voorbereidende actie de beste manier is om 
op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om de behoeften die voortvloeien 
uit de crisis en de sociaaleconomische 
gevolgen ervan volledig te analyseren; 
roept de Commissie en de lidstaten ertoe 
op om, in navolging van de toezeggingen 
in de strategie voor gendergelijkheid, 
gendermainstreaming toe te passen op 
alle gebieden van de herstelstrategie en 
om via een coronafonds voor vrouwen 
extra begrotingsmiddelen toe te wijzen aan 
de aanpak van de behoeften van vrouwen 
en meisjes, met name op het gebied van 
werkgelegenheid, geweld en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
om die uitgaven te monitoren benadrukt 
dat voorbereidende actie de beste manier is 
om op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, in navolging van de 
toezeggingen in de strategie voor 
gendergelijkheid, de behoeften die 
voortvloeien uit de crisis en de 

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, in navolging van de 
toezeggingen in de strategie voor 
gendergelijkheid, de genderspecifieke 
effecten en behoeften die voortvloeien uit 



PE657.387v01-00 36/40 AM\1213467NL.docx

NL

sociaaleconomische gevolgen ervan 
volledig te analyseren, passende 
begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de 
aanpak van die behoeften en die uitgaven 
te monitoren; benadrukt dat 
voorbereidende actie de beste manier is om 
op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

de crisis en de sociaaleconomische 
gevolgen ervan volledig te analyseren, 
passende, specifieke en exclusieve 
begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de 
aanpak van die behoeften en die uitgaven 
te monitoren, en gendermainstreaming toe 
te passen op alle begrotings-, beleids- en 
wetgevingsvoorstellen; benadrukt dat 
voorbereidende actie de beste manier is om 
op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

Or. en

Amendement 408
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, in navolging van de 
toezeggingen in de strategie voor 
gendergelijkheid, de behoeften die 
voortvloeien uit de crisis en de 
sociaaleconomische gevolgen ervan 
volledig te analyseren, passende 
begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de 
aanpak van die behoeften en die uitgaven 
te monitoren; benadrukt dat 
voorbereidende actie de beste manier is om 
op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

37. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, in navolging van de 
toezeggingen in de strategie voor 
gendergelijkheid, de behoeften die 
voortvloeien uit de crisis en de 
sociaaleconomische gevolgen ervan 
volledig te analyseren, te voorkomen dat 
de crisis bestaande ongelijkheden nog 
verergert, passende begrotingsmiddelen 
toe te wijzen aan en gerichte maatregelen 
te treffen voor de aanpak van die behoeften 
en die uitgaven te monitoren; benadrukt dat 
voorbereidende actie de beste manier is om 
op alle gebieden weerbaarheid op te 
bouwen voor toekomstige crises;

Or. en

Amendement 409
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om, zoals in de oorspronkelijke 
aankondiging van de Commissie werd 
gesteld, te waarborgen dat gelijkheid, met 
inbegrip van gendergelijkheid, een 
centrale plaats krijgt in het economisch 
herstel via de maatregelen die in het 
herstelpakket zijn uiteengezet, waarbij de 
toezeggingen die in de strategie voor 
gendergelijkheid zijn gedaan, worden 
nagekomen en de doelstellingen van de 
speciale instrumenten, fondsen en 
programma's van "NextGeneration EU" 
worden verwezenlijkt en waarbij dus de 
nodige middelen worden verschaft om de 
problemen die voortvloeien uit de crisis 
aan te pakken en vrouwen tijdens het 
herstel te ondersteunen;

Or. en

Amendement 410
Diana Riba i Giner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. roept ertoe op gendergelijkheid tot 
een van de beleidsprioriteiten te maken 
die moeten worden aangepakt tijdens de 
komende conferentie over de toekomst 
van Europa, om het genderevenwicht in 
haar organen te waarborgen en de 
betrokkenheid van 
vrouwenrechtenorganisaties en 
vrouwenorganisaties te verzekeren, om 
ervoor te zorgen dat de EU na de COVID-
19-crisis de behoeften van vrouwen in 
aanmerking neemt;

Or. en
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Amendement 411
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. roept de Commissie ertoe op 
nationale gendergelijkheidsplannen voor 
herstel en strategieën voor de aanpak van 
genderkwesties in verband met de crisis, 
waaronder gendergerelateerd en huiselijk 
geweld, op te nemen in de 
beoordelingscriteria voor de nationale 
plannen voor herstel en veerkracht;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. roept de Commissie ertoe op een 
speciaal en uitzonderlijk fonds op te 
richten om kwetsbare vrouwen en 
kinderen te helpen van de crisis te 
herstellen;

Or. en

Amendement 413
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. roept de EU ertoe op gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen tot 
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voorwaarde te maken waaraan de EU-
lidstaten moeten voldoen om EU-
middelen te ontvangen;

Or. en

Amendement 414
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quater. roept de Commissie ertoe 
op de gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen in al hun diversiteit te 
waarborgen bij de besluitvorming over het 
herstel van de COVID-19-crisis, en ervoor 
te zorgen dat terdege rekening wordt 
gehouden met het perspectief van 
vrouwen;

Or. en

Amendement 415
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 quinquies. dringt er bij de EU en de 
lidstaten op aan een omgeving te 
handhaven die bevorderlijk is voor 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, met name door middel van 
politieke steun en voldoende financiering; 
roept de Europese Commissie ertoe op 
flexibiliteit voor bestaande, door de EU 
gefinancierde projecten en programma's 
te waarborgen, de 
medefinancieringsvereisten af te schaffen 
en het voor begunstigden mogelijk te 
maken de gekregen financiering te 
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gebruiken voor crisisrespons.

Or. en


