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Amendement 1
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen een kernwaarde van 
de EU is en in de artikelen 8 en 19 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is verankerd; overwegende 
dat gendermainstreaming dan ook een 
belangrijk instrument is bij de horizontale 
integratie van dit beginsel in het beleid, de 
maatregelen en de acties van de EU, ook in 
het cohesiebeleid;

A. overwegende dat gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen een kernwaarde van 
de EU is en in de artikelen 8 en 19 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is verankerd; overwegende 
dat gendermainstreaming dan ook een 
belangrijk instrument is bij de horizontale 
integratie van dit beginsel in het beleid, de 
maatregelen en de acties van de EU, ook in 
het cohesiebeleid; overwegende dat in 
artikel 7 van de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
2014-2020 (Verordening (EU) 
nr. 1303/2013) is vastgesteld dat de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en de 
integratie van het genderperspectief 
worden meegewogen en bevorderd tijdens 
de voorbereiding en uitvoering van 
programma’s, onder meer op het vlak van 
toezicht, rapportage en evaluatie;

Or. en

Amendement 2
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen een kernwaarde van 
de EU is en in de artikelen 8 en 19 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is verankerd; overwegende 
dat gendermainstreaming dan ook een 

A. overwegende dat gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen een kernwaarde van 
de EU is en in de artikelen 8 en 19 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is verankerd;
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belangrijk instrument is bij de horizontale 
integratie van dit beginsel in het beleid, de 
maatregelen en de acties van de EU, ook 
in het cohesiebeleid;

Or. es

Amendement 3
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen een kernwaarde van 
de EU is en in de artikelen 8 en 19 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is verankerd; overwegende 
dat gendermainstreaming dan ook een 
belangrijk instrument is bij de horizontale 
integratie van dit beginsel in het beleid, de 
maatregelen en de acties van de EU, ook in 
het cohesiebeleid;

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een kernwaarde van de EU is en is 
verankerd in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie; 
overwegende dat in artikel 8 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie het beginsel van 
gendermainstreaming is vastgelegd en dat 
dit een belangrijk instrument is bij de 
horizontale integratie van gendergelijkheid 
in het beleid, de maatregelen en de acties 
van de EU, ook in het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 4
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
langetermijngevolgen van het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid bijdragen tot 
ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen, met stijgende werkloosheid, 
deregulering van de arbeidsmarkt, 
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toenemende onzekerheid en lage lonen, 
waardoor met name vrouwen worden 
getroffen; overwegende dat bezuinigingen 
op openbare diensten, vooral op het 
gebied van gezondheid, onderwijs en 
sociale uitkeringen, de verschillende 
vormen van discriminatie en ongelijkheid 
waarmee vrouwen worden geconfronteerd 
nog verergeren;

Or. en

Amendement 5
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat met het 
cohesiebeleid de verschillen tussen diverse 
regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s worden aangepakt 
zodat economische, sociale en territoriale 
cohesie gerealiseerd kan worden door 
middel van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV); overwegende dat de 
beginselen van non-discriminatie en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 
deze fondsen van toepassing zijn;

B. overwegende dat met het 
cohesiebeleid de verschillen tussen diverse 
regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s worden aangepakt 
zodat economische, sociale en territoriale 
cohesie, waarvan het bereiken van 
gendergelijkheid een essentieel onderdeel 
vormt, gerealiseerd kan worden door 
middel van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF); 
overwegende dat de beginselen van non-
discriminatie en gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen op deze fondsen van 
toepassing zijn; overwegende dat bij deze 
fondsen bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar vrouwen die in 
plattelandsgebieden wonen, in gebieden 
die een industriële overgang doormaken, 
en in de regio’s die kampen met ernstige 
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en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, zoals de 
regio’s met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden;

Or. en

Amendement 6
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat met het 
cohesiebeleid de verschillen tussen diverse 
regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s worden aangepakt 
zodat economische, sociale en territoriale 
cohesie gerealiseerd kan worden door 
middel van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV); overwegende dat de 
beginselen van non-discriminatie en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 
deze fondsen van toepassing zijn;

B. overwegende dat met het 
cohesiebeleid de verschillen tussen diverse 
regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s worden aangepakt 
zodat economische, sociale en territoriale 
cohesie gerealiseerd kan worden door 
middel van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV); overwegende dat de 
beginselen van non-discriminatie en 
gendergelijkheid op deze fondsen van 
toepassing zijn;

Or. en

Amendement 7
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het bevorderen 
van gendergelijkheid essentieel is voor het 
bereiken van de belangrijkste 
doelstellingen van het cohesiebeleid, met 
name duurzame regionale economische 
en sociale ontwikkeling op lange termijn 
in de EU; overwegende dat het 
cohesiebeleid gendergelijkheid bevordert 
en verbetert door horizontale en verticale 
segregatie op de arbeidsmarkt en 
hardnekkige genderverschillen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie en onderwijs aan te pakken, door 
start-ups en ondernemerschap van 
vrouwen te bevorderen, door de toegang 
van vrouwen tot onderzoek en innovatie te 
bevorderen en door rekening te houden 
met de behoeften van vrouwen op het 
gebied van vervoer en sociale 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 8
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
is bedoeld om de kloof tussen landen 
binnen de EU te verkleinen en dat het 
derhalve ook het verkleinen van de 
genderkloof moet bevorderen teneinde het 
recht op gelijke beloning voor gelijk werk 
en werk van gelijke waarde, dat in veel 
gevallen niet wordt gegarandeerd, ook al 
is het wettelijk verankerd, te vrijwaren, en 
overwegende dat het cohesiebeleid 
eveneens de oorzaak van discriminatie 
moet bestrijden, door arbeidsrechten te 
vrijwaren en te versterken of door 
inspecties van bedrijven te versterken, met 
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name met behulp van de nationale 
arbeidsinspectiediensten; overwegende 
dat collectieve onderhandelingen cruciaal 
zijn om de ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen tegen te gaan en weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
buitensporig duur is voor nettobetalende 
lidstaten en dat het dan ook niet de 
bedoeling is dat de begroting ervan wordt 
verhoogd; overwegende de lidstaten de 
vrijheid moeten behouden om 
gendervraagstukken te financieren en in 
gendervraagstukken te investeren 
overeenkomstig hun specifieke nationale 
voorkeuren;

Or. en

Amendement 10
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is; overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is; overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
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bestaande ongelijkheid heeft vergroot; 
overwegende dat het cohesiebeleid hiermee 
rekening moet houden;

bestaande ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen heeft vergroot, met een toename 
van de onbetaalde zorgtaken en een 
toename van gendergerelateerd geweld; 
overwegende dat het cohesiebeleid hiermee 
rekening moet houden; overwegende dat 
het risico bestaat dat de landen die het 
hardst zijn getroffen door de COVID-19-
crisis te kampen zullen hebben met 
begrotingsbeperkingen, wat gevolgen kan 
hebben voor overheidsuitgaven voor 
beleid dat is gericht op het verminderen 
van genderdiscriminatie en gendergeweld, 
alsook voor de toekenning van 
financiering van de overheidsinstanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van 
gendergelijkheidsbeleid, zoals 
overheidsagentschappen, ngo’s en non-
profitorganisaties die maatregelen voor 
gendergelijkheid bevorderen;

Or. en

Amendement 11
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is; overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie 
de bestaande ongelijkheid heeft vergroot; 
overwegende dat het cohesiebeleid 
hiermee rekening moet houden;

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is;

Or. de

Amendement 12
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is; overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot; 
overwegende dat het cohesiebeleid hiermee 
rekening moet houden;

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is; overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot en 
onevenredige gevolgen heeft gehad voor 
vrouwen en meisjes en met name voor 
vrouwen en meisjes uit gemarginaliseerde 
groepen; overwegende dat het 
cohesiebeleid hiermee rekening moet 
houden;

Or. en

Amendement 13
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is; overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot; 
overwegende dat het cohesiebeleid hiermee 
rekening moet houden;

C. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet bekend 
is; overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande situatie heeft gewijzigd; 
overwegende dat het cohesiebeleid hiermee 
rekening moet houden;

Or. es

Amendement 14
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Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat loonverschillen 
een uitdrukking zijn van een hoger niveau 
van uitbuiting en discriminatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt; 
overwegende dat deze discriminatie tussen 
vrouwen en mannen bewust wordt 
bevorderd om beleid waarmee wordt 
gestreefd naar het opleggen van lage 
lonen en naar de deregulering van de 
arbeidsmarkt te faciliteren en te 
intensiveren; overwegende dat de 
onderliggende oorzaken van de 
loondiscriminatie tussen mannen en 
vrouwen terug te voeren zijn op de 
deregulering en devaluatie van arbeid, 
maar ook op het ontbreken van 
maatregelen die een goede balans 
mogelijk maken tussen het beroeps-, 
gezins- en privéleven van vrouwen, ten 
gevolge van steeds onzekerder 
arbeidsomstandigheden die leiden tot een 
korter werkzaam leven en maken dat 
vrouwen onzekerdere arbeidssituaties 
krijgen opgelegd, zoals deeltijds of 
tijdelijk werk en lagere lonen;

Or. en

Amendement 15
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt, 
aangezien vrouwen het meest betrokken 
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zijn bij zorgtaken; overwegende dat in het 
licht van de opkomende demografische 
tendensen, zoals een vergrijzende 
samenleving, lagere geboortecijfers en de 
daaruit voortvloeiende afname van de 
bevolking in de beroepsgeschikte leeftijd, 
de behoefte aan formele en informele 
langdurige zorg belangrijker dan ooit 
wordt; overwegende dat COVID-19 een 
allang bestaand probleem op het gebied 
van de zorgverlening in de EU heeft 
blootgelegd; overwegende dat zorg 
holistisch en in een continuüm moet 
worden bekeken, van kinderopvang en 
naschoolse opvang tot zorg voor mensen 
met een handicap en zorg voor ouderen;

Or. en

Amendement 16
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt, omdat 
zorgverlening het evenwicht tussen werk 
en privéleven bevordert; overwegende dat 
investeringen in de zorgsector eveneens 
arbeidskansen in de formele economie 
zullen bieden voor informele 
zorgverleners;

Or. en

Amendement 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt; 
overwegende dat dit niet betekent dat het 
fundamentele belang van banden tussen 
de generaties en van het opvoeden van 
kinderen door hun ouders ter discussie 
wordt gesteld;

Or. en

Amendement 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat het verbeteren 
van de toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van zorgdiensten cruciaal is om vrouwen 
in staat te stellen actief te blijven op de 
arbeidsmarkt en bijdraagt tot, onder meer, 
het dichten van de pensioenkloof tussen 
vrouwen en mannen;

Or. pl

Amendement 19
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat toegankelijke en 
betaalbare zorgverlening van goede 
kwaliteit cruciaal is om vrouwen in staat te 
stellen actief te blijven op de arbeidsmarkt;
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Or. en

Amendement 20
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is;

Or. de

Amendement 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen, indien zij dat 
wensen, in staat te stellen actief te blijven 
op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat zorgverlening 
cruciaal is om vrouwen in staat te stellen 
actief te blijven op de arbeidsmarkt;

D. overwegende dat zorgverlening 
noodzakelijk is om vrouwen in staat te 
stellen actief te blijven op de arbeidsmarkt;
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Or. en

Amendement 23
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Irène Tolleret, 
Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat vrouwen een 
essentiële pijler vormen van de 
duurzaamheid van het platteland en een 
sleutelrol spelen in de ontwikkeling van 
een sterk sociaal weefsel voor onze 
gemeenschappen; overwegende dat in vele 
lidstaten vrouwen in plattelandsgebieden 
beperktere toegang hebben tot 
werkgelegenheid en sociale diensten, met 
name in ontvolkte plattelandsgebieden of 
gebieden die kampen met demografische 
belemmeringen; overwegende dat het 
cohesiebeleid het gepaste instrument is 
om genderongelijkheden in 
plattelandsgebieden aan te pakken; 
overwegende dat het verbeteren van de 
algemene omstandigheden in plattelands- 
en ontvolkte gebieden zal leiden tot een 
verbeterde status en levenskwaliteit voor 
vrouwen in die gebieden;

Or. en

Amendement 24
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat vrouwen vanwege 
genderstereotypen en structurele 
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loonkloven vergeleken met mannen een 
onevenredig groot aandeel van de 
onbetaalde zorgtaken op zich nemen; 
overwegende dat dit belangrijke gevolgen 
heeft voor hun vertegenwoordiging en 
prestaties op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
en specifieke financiering voor projecten 
die organisaties van het maatschappelijk 
middenveld ten goede komen kunnen 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
specifieke maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te vermijden en 
te bestrijden;

Or. en

Amendement 26
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat de deelname van 
vrouwen aan alle fasen van de cyclus van 
het cohesiebeleid nog beperkt is, met 
name op het gebied van de ontwikkeling 
van operationele programma’s, de 
besluitvormingsprocessen en de integratie 
van gendergelijkheid in de 
tenuitvoerlegging van de geselecteerde 
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projecten;

Or. en

Amendement 27
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. beklemtoont de belangrijke rol die 
de cohesiefondsen dienen te spelen in het 
bevorderen van gendergelijkheid en in de 
tenuitvoerlegging van de EU-strategie 
inzake gendergelijkheid; herinnert eraan 
dat voor de tenuitvoerlegging van alle 
beleidsdoelstellingen voldoende middelen 
nodig zijn, en beklemtoont dan ook dat 
het belangrijk is dat de doelstellingen van 
de EU op het gebied van gendergelijkheid 
worden afgestemd op haar programma’s, 
met name op het gebied van 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 28
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst op de relevante rol die de 
cohesiefondsen spelen in het aantrekken 
van investeringen in zorgdiensten; 
verzoekt de Commissie een zorgdeal voor 
Europa voor te stellen die is gericht op het 
ondersteunen van een transitie naar een 
zorgeconomie waarin het cohesiebeleid 
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een essentiële rol speelt;

Or. en

Amendement 29
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. beklemtoont dat het verzekeren 
van sociale, territoriale en economische 
cohesie door, onder meer, ongelijkheden 
te bestrijden met het scheppen van banen 
een essentieel aspect vormt van het 
cohesiebeleid; beklemtoont dat het 
essentieel is dat tijdens dit proces niemand 
achterblijft en dat investeringen in het 
scheppen van banen zijn afgestemd op 
gender en derhalve maatregelen omvatten 
zoals het bestrijden van onzekere 
contracten, informeel werk en de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, 
alsook het garanderen van de participatie 
van vrouwen in de sectoren die 
financiering ontvangen;

Or. en

Amendement 30
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. herinnert eraan dat in het 
cohesiebeleid in verband met de 
ondersteuning van de groene en digitale 
transities specifieke aandacht moet 
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worden besteed aan het garanderen van 
de toegang van vrouwen tot opleidingen 
om de digitale genderkloof te 
overbruggen;

Or. en

Amendement 31
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quinquies. beklemtoont dat elkaar 
overlappende nadelen aanvullende 
belemmeringen en negatieve sociaal-
economische gevolgen creëren voor 
specifieke groepen vrouwen; dringt er 
derhalve op aan dat in het cohesiebeleid 
gerichte maatregelen worden opgenomen 
om de verschillende vormen van 
discriminatie waaronder vrouwen van 
gemarginaliseerde groepen te lijden 
hebben aan te pakken, met name 
maatregelen ter bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 32
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 sexies. wijst op de cruciale rol van 
het cohesiebeleid voor investeringen in 
hoogwaardige overheidsdiensten, die de 
bestrijding van genderongelijkheden 
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positief beïnvloeden, aangezien vrouwen 
meer afhankelijk zijn van dergelijke 
diensten;

Or. en

Amendement 33
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 f (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 septies. verzoekt de Commissie om 
de in de strategie voor gendergelijkheid 
2020-2025 vastgestelde 
gezondheidsgerelateerde prioriteiten in 
het cohesiebeleid aan te pakken, met 
name seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten als een 
fundamenteel mensenrecht en een 
essentieel aspect van het menselijk welzijn 
en de bevordering van de 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 34
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 octies. betreurt het dat de 
Commissie voor de nieuwe 
programmeringsperiode geen nieuwe 
maatregelen heeft voorgesteld om de 
gendergelijkheid te verbeteren en in plaats 
daarvan de gendergelijkheidsvoorwaarde 
uit de verordening gemeenschappelijke 
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bepalingen heeft verwijderd en het 
subprogramma “vrouwen in 
plattelandsgebieden” heeft geschrapt; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat er 
bindende voorwaarden omtrent de 
verbetering van de gendergelijkheid 
alsook gerichte maatregelen worden 
opgenomen in het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, 
nationaal en regionaal niveau sterke 
politieke wil te tonen; roept er in dit 
opzicht toe op om nauw samen te werken 
met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 
belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; benadrukt 
dat het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de 
ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 36
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, 
nationaal en regionaal niveau sterke 
politieke wil te tonen; roept er in dit 
opzicht toe op om nauw samen te werken 
met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 
belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; benadrukt 
dat het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de 
ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van de gelijkheid in 
waardigheid tussen mannen en vrouwen;

Or. es

Amendement 37
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal 
en regionaal niveau sterke politieke wil te 
tonen; roept er in dit opzicht toe op om 
nauw samen te werken met het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 
belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; benadrukt dat 
het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de 
ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal 
en regionaal niveau sterke politieke wil te 
tonen, alsook het gebruik van ex-
antevoorwaarden met betrekking tot 
gendergelijkheid aan te moedigen; roept 
er in dit opzicht toe op om nauw samen te 
werken met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) en met nationale 
genderinstanties en organen voor gelijke 
behandeling, die hoogwaardig onderzoek 
en gegevens leveren, zodat een beter 
geïnformeerd en op feiten gebaseerd 
besluitvormingsproces door beleidsmakers 
en andere cruciale belanghebbenden die 
zich actief inzetten voor meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen ondersteund 
wordt; benadrukt dat het delen van kennis 
door de EU-instellingen en -agentschappen 
en de ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen; moedigt het 
gebruik van gemeenschappelijke output- 
en resultaatindicatoren in de 
verschillende lidstaten aan, alsook het 
gebruik van naar sekse uitgesplitste en 
genderspecifieke gegevens, om 
genderongelijkheden in sociale en 
economische dimensies te meten en het 
meewegen van het genderperspectief in de 
evaluatiecriteria, tenuitvoerlegging en 
monitoringsystemen van de fondsen te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 38
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal 
en regionaal niveau sterke politieke wil te 
tonen; roept er in dit opzicht toe op om 
nauw samen te werken met het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 
belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; benadrukt dat 
het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de 
ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal 
en regionaal niveau sterke politieke wil te 
tonen; roept er in dit opzicht toe op om 
nauw samen te werken met het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 
belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; benadrukt dat 
het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de 
ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen; beklemtoont 
het belang van een nauwe samenwerking 
met gendergelijkheidspartners van het 
maatschappelijk middenveld in alle fasen 
van de cyclus van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 39
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen en non-discriminatie 
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middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal 
en regionaal niveau sterke politieke wil te 
tonen; roept er in dit opzicht toe op om 
nauw samen te werken met het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 
belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; benadrukt dat 
het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de 
ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

in het cohesiebeleid door middel van 
effectieve gendermainstreaming in alle 
fasen van de beleidscyclus, en daarbij op 
EU-, nationaal en regionaal niveau sterke 
politieke wil te tonen; roept er in dit 
opzicht toe op om nauw samen te werken 
met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), dat hoogwaardig 
onderzoek en gegevens levert, zodat een 
beter geïnformeerd en op feiten gebaseerd 
besluitvormingsproces door beleidsmakers 
en andere cruciale belanghebbenden die 
zich actief inzetten voor meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen ondersteund 
wordt; benadrukt dat het delen van kennis 
door de EU-instellingen en -agentschappen 
en de ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

Or. de

Amendement 40
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal 
en regionaal niveau sterke politieke wil te 
tonen; roept er in dit opzicht toe op om 
nauw samen te werken met het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen voor de 
bevordering van gendergelijkheid en non-
discriminatie in het cohesiebeleid door 
middel van effectieve 
gendermainstreaming in alle fasen van de 
beleidscyclus, en daarbij op EU-, nationaal 
en regionaal niveau sterke politieke wil te 
tonen; roept er in dit opzicht toe op om 
nauw samen te werken met het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en gegevens 
levert, zodat een beter geïnformeerd en op 
feiten gebaseerd besluitvormingsproces 
door beleidsmakers en andere cruciale 
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belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ondersteund wordt; benadrukt dat 
het delen van kennis door de EU-
instellingen en -agentschappen en de 
ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

belanghebbenden die zich actief inzetten 
voor meer gendergelijkheid ondersteund 
wordt; benadrukt dat het delen van kennis 
door de EU-instellingen en -agentschappen 
en de ondersteuning van capaciteitsopbouw 
cruciaal zijn om hoge administratieve 
kosten en een onnodige toename van de 
bureaucratie te voorkomen;

Or. en

Amendement 41
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat de Commissie om 
gendermainstreaming te garanderen een 
gendereffectbeoordeling dient in te voeren 
voor elk beleids- en wetgevingsvoorstel op 
het gebied van cohesiebeleid, op gender 
afgestemde indicatoren moet vaststellen, 
naar gender uitgesplitste gegevens moet 
verzamelen en op gender afgestemde 
evaluaties moet uitvoeren; beklemtoont 
bovendien dat alle op het gebied van 
cohesiebeleid opgerichte organen 
genderevenwichtig dienen te zijn en 
deskundigen op het gebied van 
gendergelijkheid en 
vrouwenrechtenorganisaties dienen te 
omvatten;

Or. en

Amendement 42
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat bij alle in de 
verordening gemeenschappelijke 
bepalingen vastgestelde 
beleidsdoelstellingen een 
genderperspectief moet worden 
meegewogen om gendergelijkheid op het 
gebied van toegang tot infrastructuur en 
diensten te verbeteren, om hun kansen op 
de arbeidsmarkt en in de economie te 
verbeteren en om de bijdrage van het 
cohesiebeleid tot sociaal-economische 
groei te vergroten;

Or. en

Amendement 43
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat 
gendermainstreaming eveneens in alle 
fasen van de begrotingsprocedure moet 
worden toegepast; beklemtoont met name 
dat uitgaven voor gendergelijkheid niet 
alleen voor gerichte maatregelen maar 
ook in alle begrotingslijnen moeten 
worden opgevolgd; verzoekt de Commissie 
samen met de Europese Rekenkamer met 
het oog hierop een methodologie voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 44
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is bijzonder ingenomen met 
de beslissing van de Commissie om zes 
aanvragen voor stedenbandenprojecten te 
weigeren waarbij Poolse autoriteiten 
waren betrokken die resoluties over 
“LGBTI-vrije zones” of “gezinsrechten” 
hebben goedgekeurd; dringt erop aan dat 
het debat over de voorwaarden op het 
gebied van de rechtstaat wordt uitgebreid 
teneinde grondrechten erin op te nemen 
en te vermijden dat er een hiërarchie van 
EU-waarden wordt gecreëerd;

Or. en

Amendement 45
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- 
en monitoringsfase een genderperspectief 
te integreren; benadrukt hoe belangrijk 
het is dat de beheerders van de fondsen in 
het kader van het cohesiebeleid 
bijgeschoold worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

Schrappen

Or. es

Amendement 46
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Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 
integreren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

2. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de regionale en lokale 
autoriteiten het publiek bewuster te maken 
van de noodzaak van gendergelijkheid en 
om specifieke instrumenten en richtsnoeren 
te ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de ontwerp-, 
uitvoerings- en monitoringsfase een 
genderperspectief te integreren; 
beklemtoont dat het belangrijk is om 
nationale gendergelijkheidsstrategieën 
aan het cohesiebeleid te koppelen, 
aangezien ESI-fondsen een essentieel 
instrument zijn om structurele 
veranderingen in de maatschappij te 
stimuleren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 47
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 
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integreren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

integreren, en daarbij gebruik te maken 
van de bestaande instrumenten die 
werden ontwikkeld door het EIGE, zoals 
zijn toolkit voor genderbudgettering in de 
EU-fondsen; benadrukt hoe belangrijk het 
is dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
bijgeschoold worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 48
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 
integreren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, zonder 
daarbij een ideologie van verdere 
verzonnen sociale genders na te streven, 
en om specifieke instrumenten en 
richtsnoeren te ontwikkelen en te 
verstrekken, en de lidstaten te helpen om in 
de uitvoerings- en monitoringsfase een 
genderperspectief te integreren; benadrukt 
hoe belangrijk het is dat de beheerders van 
de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid bijgeschoold worden op het 
gebied van gendermainstreaming;

Or. de

Amendement 49
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 
integreren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, met 
inachtneming van de verdeling van de 
bevoegdheden tussen de lidstaten en de 
EU, en de lidstaten te helpen om in de 
uitvoerings- en monitoringsfase een 
genderperspectief te integreren; benadrukt 
hoe belangrijk het is dat de beheerders van 
de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid bijgeschoold worden op het 
gebied van gendermainstreaming;

Or. pl

Amendement 50
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 
integreren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid, met inachtneming van 
de verschillen en complementariteit 
tussen mannen en vrouwen, en om 
specifieke instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 
integreren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 51
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Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om in de uitvoerings- en 
monitoringsfase een genderperspectief te 
integreren; benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de beheerders van de fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid bijgeschoold 
worden op het gebied van 
gendermainstreaming;

2. verzoekt de Commissie het publiek 
bewuster te maken van de noodzaak van 
gendergelijkheid en om specifieke 
instrumenten en richtsnoeren te 
ontwikkelen en te verstrekken, en de 
lidstaten te helpen om, waar relevant, in de 
uitvoerings- en monitoringsfase een 
genderperspectief te integreren;

Or. en

Amendement 52
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont de rol van de steden, 
die al sinds lang het voortouw nemen om 
te werken aan gendergelijke 
samenlevingen; beklemtoont dat 
genderstereotypen en structurele 
discriminatie van vrouwen op de 
regionale arbeidsmarkt moeten worden 
aangepakt, en dat gelijke kansen moeten 
worden gegarandeerd voor deelname aan 
het publieke en politieke leven en dat de 
omstandigheden voor het combineren van 
werk en gezinsleven moeten worden 
verbeterd;

Or. en
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Amendement 53
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en hun respectieve autoriteiten 
het beginsel van de rechtstaat na te leven 
bij beslissingen over het financieren van 
programma’s of regio’s en 
gendergelijkheid en non-discriminatie in 
acht te nemen, en beklemtoont dat 
zogenaamde LGBTI-vrije zones deze 
beginselen ondermijnen;

Or. en

Amendement 54
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herhaalt dat het cohesiebeleid een 
politieke aanbeveling dient te bevorderen 
die leidt tot de bestrijding van onzekere 
arbeidsrelaties, de deregulering van 
werktijden, verlaagde lonen, een aanval 
op collectieve onderhandelingen of de 
privatisering van overheidsdiensten en 
sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 55
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de voor het cohesiebeleid 
verantwoordelijke ambtenaren hun 
beoordelingsvrijheid en -
onafhankelijkheid behouden;

Or. es

Amendement 56
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten programma’s te 
bevoorrechten die als doel hebben om 
geweld tegen vrouwen te voorkomen en te 
bestrijden en slachtoffers van geweld te 
helpen, rekening houdend met het feit dat 
huiselijk geweld tijdens de COVID-19-
crisis in de meeste lidstaten is 
toegenomen; beklemtoont de belangrijke 
rol van het Verdrag van Istanbul inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld; dring 
er bij de lidstaten die het Verdrag van 
Istanbul nog niet hebben geratificeerd op 
aan dat te doen;

Or. en

Amendement 57
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. beklemtoont dat het noodzakelijk 
is dat steden samenwerken met regionale 
werkgevers en ngo’s om gendergelijkheid 
te bevorderen, bijvoorbeeld door 
genderclausules op te nemen in 
overheidsaanbestedingen; is van mening 
dat steden eveneens een belangrijke rol 
zouden kunnen spelen in de 
bewustmaking van genderongelijkheden 
en huiselijk geweld en het beschermen 
van slachtoffers, en dat zij gerichte steun 
zouden kunnen verlenen;

Or. en

Amendement 58
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. dringt er bij de Raad op 
aan dat de ratificatie van het Verdrag van 
Istanbul door de EU wordt afgerond;

Or. en

Amendement 59
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, 
Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten in het licht van de gevolgen 
van de COVID-19-crisis rekening te 
houden met de speciale situatie van 
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vrouwen in plattelands- en afgelegen 
gebieden en hun rol te versterken;

Or. en

Amendement 60
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten om optimale 
praktijken bij de toepassing van 
gendermainstreaming uit te wisselen door 
middel van het delen van kennis, 
technische bijstand, opleiding en 
bewustmaking;

Schrappen

Or. es

Amendement 61
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten om optimale 
praktijken bij de toepassing van 
gendermainstreaming uit te wisselen door 
middel van het delen van kennis, 
technische bijstand, opleiding en 
bewustmaking;

3. verzoekt de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten om optimale 
praktijken bij de toepassing van 
gendermainstreaming uit te wisselen door 
middel van het delen van kennis, 
technische bijstand, opleiding en 
bewustmaking; moedigt de 
besluitvormingscomités aan om in hun 
raden een genderevenwicht te 
bewerkstelligen teneinde gevarieerde 
beslissingen te bevorderen en verzoekt de 
lidstaten en hun respectieve autoriteiten 
zulke genderevenwichtige benoemingen 
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binnen besluitvormingscomités te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 62
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten om optimale 
praktijken bij de toepassing van 
gendermainstreaming uit te wisselen door 
middel van het delen van kennis, 
technische bijstand, opleiding en 
bewustmaking;

3. moedigt de lidstaten en de 
Commissie aan om te garanderen dat 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
de integratie van een genderperspectief in 
alle fasen van de evaluatie, 
tenuitvoerlegging en monitoring van ESI-
fondsen worden bevorderd; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de 
beheersautoriteiten om optimale 
praktijken bij de toepassing van 
gendermainstreaming uit te wisselen door 
middel van het delen van kennis, 
technische bijstand, opleiding en 
bewustmaking;

Or. en

Amendement 63
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten beschikbare 
financiering van het cohesiebeleid in de 
eerste plaats te gebruiken voor het 
verschaffen van zorg, niet alleen om 
tegemoet te komen aan de toenemende 
behoefte aan zorginfrastructuur, maar 
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ook om genderverschillen op het gebied 
van werkgelegenheid, 
arbeidsmarktsegregatie en de daaruit 
voortvloeiende loon- en pensioenkloven 
doeltreffend aan te pakken; moedigt de 
lidstaten aan om op Europees niveau 
beste praktijken uit te wisselen over het 
efficiënt gebruik van EU-financiering om 
bij te dragen tot de ontwikkeling van 
hoogwaardige zorgdiensten;

Or. en

Amendement 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten de 
financiering uit het Cohesiefonds te 
gebruiken om regionale economische en 
sociale ongelijkheden verder te 
verminderen, met specifieke aandacht 
voor de bestrijding van de 
vervrouwelijking van armoede, de 
uitsluiting van vrouwen van vele 
economische kansen, het voorkomen en 
bestrijden van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld en 
gendergerelateerde discriminatie, alsook 
het bevorderen en nastreven van de 
empowerment van vrouwen;

Or. en

Amendement 65
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen voor 
gelijk werk en gelijke vaardigheden een 
prioriteit te maken;

Or. en

Amendement 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt in verband met de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis dat de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid een rol spelen bij het 
ondersteunen, faciliteren en bevorderen 
van programma’s die – door de speciale 
behoeften van vrouwen, ook van 
plattelandsvrouwen in aanmerking te 
nemen – werkgelegenheid voor en 
ondernemerschap van vrouwen 
bevorderen, hun toegang tot grond, krediet 
en financiële instellingen verbeteren, hun 
vaardigheden en prestaties stimuleren door 
middel van onderwijs, opleiding en 
adviesdiensten, hun deelname aan lokale 
actiegroepen en aan de ontwikkeling van 
lokale partnerschappen vergroten en 
infrastructurele gebreken aanpakken, ook 
met betrekking tot de verlening van 
verschillende typen zorg; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten 
die uiterst belangrijk zijn om vrouwen te 
behouden voor de arbeidsmarkt;

4. benadrukt in verband met de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis dat de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid een rol spelen bij het 
ondersteunen, faciliteren en bevorderen 
van programma’s die – door de speciale 
behoeften van vrouwen, ook van 
plattelandsvrouwen en vrouwen die in 
armere, berg- en ultraperifere gebieden 
wonen, in aanmerking te nemen – 
werkgelegenheid voor en ondernemerschap 
van vrouwen bevorderen, hun zorgtaken 
in verband met kinderen 
vergemakkelijken, hun evenwicht tussen 
werk en privéleven en hun welzijn 
verbeteren, hun toegang tot grond, krediet 
en financiële instellingen verbeteren, hun 
vaardigheden en prestaties stimuleren door 
middel van onderwijs, opleiding en 
adviesdiensten, hun deelname aan de 
besluitvorming op nationaal en regionaal 
niveau, aan lokale actiegroepen en aan de 
ontwikkeling van lokale partnerschappen 
vergroten en infrastructurele gebreken 
aanpakken, ook met betrekking tot de 
verlening van verschillende typen zorg; 
beklemtoont dat samenwerking op 
Europees niveau in combinatie met een 
doeltreffend gebruik van EU-middelen kan 
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bijdragen tot de totstandbrenging van 
hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare 
zorgdiensten die uiterst belangrijk zijn om 
vrouwen te behouden voor de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 67
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt in verband met de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis dat de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid een rol spelen bij het 
ondersteunen, faciliteren en bevorderen 
van programma’s die – door de speciale 
behoeften van vrouwen, ook van 
plattelandsvrouwen in aanmerking te 
nemen – werkgelegenheid voor en 
ondernemerschap van vrouwen 
bevorderen, hun toegang tot grond, krediet 
en financiële instellingen verbeteren, hun 
vaardigheden en prestaties stimuleren door 
middel van onderwijs, opleiding en 
adviesdiensten, hun deelname aan lokale 
actiegroepen en aan de ontwikkeling van 
lokale partnerschappen vergroten en 
infrastructurele gebreken aanpakken, ook 
met betrekking tot de verlening van 
verschillende typen zorg; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten 
die uiterst belangrijk zijn om vrouwen te 
behouden voor de arbeidsmarkt;

4. benadrukt in verband met de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis dat de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid een rol spelen bij het 
ondersteunen, faciliteren en bevorderen 
van programma’s die – door de speciale 
behoeften van vrouwen, ook van 
plattelandsvrouwen en vrouwen die in 
afgelegen gebieden en grensregio’s 
wonen, in aanmerking te nemen – 
werkgelegenheid voor en ondernemerschap 
van vrouwen bevorderen, hun toegang tot 
grond, krediet en financiële instellingen 
verbeteren, hun vaardigheden en prestaties 
stimuleren door middel van onderwijs, 
opleiding en adviesdiensten, hun deelname 
aan lokale actiegroepen en aan de 
ontwikkeling van lokale partnerschappen 
vergroten en infrastructurele gebreken 
aanpakken, ook met betrekking tot de 
verlening van verschillende typen zorg; 
beklemtoont dat samenwerking op 
Europees niveau in combinatie met een 
doeltreffend gebruik van EU-middelen kan 
bijdragen tot de totstandbrenging van 
hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare 
zorgdiensten die uiterst belangrijk zijn om 
vrouwen te behouden voor de 
arbeidsmarkt;
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Or. en

Amendement 68
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt in verband met de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis dat de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid een rol spelen bij het 
ondersteunen, faciliteren en bevorderen 
van programma’s die – door de speciale 
behoeften van vrouwen, ook van 
plattelandsvrouwen in aanmerking te 
nemen – werkgelegenheid voor en 
ondernemerschap van vrouwen 
bevorderen, hun toegang tot grond, krediet 
en financiële instellingen verbeteren, hun 
vaardigheden en prestaties stimuleren door 
middel van onderwijs, opleiding en 
adviesdiensten, hun deelname aan lokale 
actiegroepen en aan de ontwikkeling van 
lokale partnerschappen vergroten en 
infrastructurele gebreken aanpakken, ook 
met betrekking tot de verlening van 
verschillende typen zorg; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten 
die uiterst belangrijk zijn om vrouwen te 
behouden voor de arbeidsmarkt;

4. benadrukt in verband met de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis dat de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid een rol spelen bij het 
ondersteunen, faciliteren en bevorderen 
van programma’s die – door de speciale 
behoeften van mannen en in het bijzonder 
van vrouwen, ook van plattelandsvrouwen 
in aanmerking te nemen – werkgelegenheid 
voor en ondernemerschap van vrouwen 
bevorderen, hun toegang tot grond, krediet 
en financiële instellingen verbeteren, hun 
vaardigheden en prestaties stimuleren door 
middel van onderwijs, opleiding en 
adviesdiensten, hun deelname aan lokale 
actiegroepen en aan de ontwikkeling van 
lokale partnerschappen vergroten en 
infrastructurele gebreken aanpakken, ook 
met betrekking tot de verlening van 
verschillende typen zorg; beklemtoont dat 
samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare zorgdiensten 
die uiterst belangrijk zijn om vrouwen te 
behouden voor de arbeidsmarkt.

Or. es

Amendement 69
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat voor het begin 
van de COVID-19-uitbraak de meeste 
vrouwen reeds onzekere of deeltijdbanen 
hadden, en dat deze tendens werd 
blootgelegd en versterkt door de 
verslechterende economische situatie; 
vraagt met klem dat in het kader van het 
cohesiebeleid het creëren van vacatures 
op basis van een onzeker dienstverband 
wordt verworpen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten collectieve 
onderhandelingen, loonsverhogingen, 
contracten van onbepaalde duur en de 
regulering van de arbeidstijd te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 70
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat vrouwen, ook 
buiten de arbeidsmarkt, die uitsluitend of 
naast hun beroep als moeder en 
huisvrouw actief zijn, van onschatbare 
waarde zijn voor de samenleving en het 
tijdens de COVID-19-pandemie 
onevenredig zwaar te verduren hebben 
gekregen en naast hun dagelijkse werk 
ook nog moesten instaan voor opvang en 
onderwijs, doordat scholen en 
kinderdagverblijven gesloten bleven;

Or. de

Amendement 71
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
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Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat het belangrijk is dat 
overeenkomstig het partnerschapsbeginsel 
genderdeskundigen, gelijkheidsorganen, 
sociale partners en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld 
worden betrokken bij de voorbereiding, 
tenuitvoerlegging en monitoring van de 
operationele programma’s van ESI-
fondsen en moedigt het gebruik aan van 
door de gemeenschap aangestuurde 
projecten met gebruik van bestaande 
instrumenten zoals vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
en geïntegreerde territoriale investeringen 
teneinde bij de ontwikkeling van projecten 
een bottom-upaanpak te verzekeren;

Or. en

Amendement 72
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de synergieën tussen 
cohesiefondsen, herstelfondsen en andere 
bestaande programma’s moeten worden 
verbeterd teneinde, onder meer, de 
arbeidsomstandigheden van vrouwen te 
verbeteren – onder meer door de 
genderloonkloof en onzeker werk te 
bestrijden –, te investeren in 
zorgfaciliteiten, gendergerelateerd geweld 
te voorkomen en te bestrijden, en toegang 
tot diensten voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
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verzekeren;

Or. en

Amendement 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat veel vrouwen 
ervoor kiezen hun loopbaan tijdelijk te 
onderbreken of niet actief te zijn op de 
arbeidsmarkt om hun kinderen groot te 
brengen en dat deze keuze moet worden 
gerespecteerd en gewaardeerd, met name 
op het gebied van pensioenen;

Or. en

Amendement 74
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om genderbudgettering toe te 
passen teneinde een gendergelijke 
toekenning van de financiële middelen te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beklemtoont dat veel lidstaten die 
begunstigden zijn van het cohesiebeleid 
een negatieve natuurlijke demografische 
tendens ervaren en een 
vruchtbaarheidscijfer van minder dan 1,7 
kinderen per vrouw hebben, wat ver onder 
de drempel voor de vernieuwing van de 
bevolking ligt; wijst erop dat de Europese 
demografie een belangrijke uitdaging 
vormt en dat de in het kader van het 
cohesiebeleid genomen maatregelen het 
geboortecijfer moeten stimuleren, met 
name door het voor vrouwen die dat 
wensen mogelijk te maken werk en gezin 
te combineren en door bij de berekening 
van hun pensioen beter rekening te 
houden met de tijd die zij hebben 
gespendeerd aan het grootbrengen van 
kinderen;

Or. en

Amendement 76
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. pleit voor een meer strategische 
toepassing van het ESF, waardoor 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen kan 
worden bevorderd, de toegang tot en re-
integratie op de arbeidsmarkt kunnen 
worden verbeterd en werkloosheid, 
armoede, sociale uitsluiting en alle 
vormen van discriminatie kunnen worden 
bestreden; verzoekt de Commissie via het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling proactieve 
maatregelen voor te stellen om de 
werkgelegenheid van vrouwen in 
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plattelandsgebieden te ondersteunen;

Or. en

Amendement 77
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de eerbiediging 
van de rechtstaat, fundamentele waarden, 
gendergelijkheid en LGBTI+-rechten een 
essentiële voorwaarde moet zijn voor goed 
financieel beheer en doeltreffende EU-
financiering, en dat tegelijkertijd de 
bescherming van de eindbegunstigden 
altijd moet worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 78
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie van de 
lidstaten te eisen dat zij een verplichte 
nationale gendergelijkheidsstrategie 
opstellen als voorwaarde voor het 
ontvangen van steun uit het 
Cohesiefonds;

Or. en

Amendement 79
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Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. beklemtoont dat het 
belangrijk is dat er een intersectioneel 
perspectief wordt ingevoerd, wat 
noodzakelijk is voor de bescherming van 
kwetsbare individuen die mogelijk worden 
geconfronteerd met verschillende vormen 
van discriminatie op basis van handicap, 
leeftijd, etnische afstamming, seksuele 
geaardheid, godsdienst, 
geloofsovertuiging of genderidentiteit, en 
dat specifiek wordt verwezen naar 
kwetsbare groepen zoals, onder meer, 
migrantenvrouwen of LGBTI+-personen; 
verzoekt de Commissie derhalve deze 
intersectionele aanpak verder te 
ontwikkelen en richtsnoeren vast te stellen 
om de tenuitvoerlegging van deze aanpak 
in de cohesiebeleidscyclus te bevorderen;

Or. en

Amendement 80
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is ingenomen met de 
erkenning van genderstereotypen als een 
van de onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid; beklemtoont dat in 
alle gebieden van het cohesiebeleid meer 
informatie moet worden opgenomen over 
maatregelen die erop zijn gericht om deze 
stereotypen weg te werken; vraagt dat 
lokale en regionale autoriteiten worden 
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betrokken bij het bestrijden van 
genderstereotypen in het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 81
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de activiteit van vrouwen op 
de arbeidsmarkt en ondernemerschap van 
vrouwen te bevorderen, met name op het 
gebied van wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde (STEM); 
beklemtoont dat regionale, nationale en 
Europese netwerken van vrouwen op het 
gebied van zakendoen, ondernemen, 
wetenschap en technologie, onderwijs, 
media en burgerlijk en politiek 
leiderschap moeten worden versterkt, met 
name in afgelegen en plattelandsgebieden 
en in grensregio’s; beklemtoont dat de 
verticale en horizontale segregatie tussen 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
moet worden bestreden, aangezien de 
meest onzekere en slechtst betaalde banen 
zeer vaak door vrouwen worden 
uitgeoefend, wat met name gevolgen heeft 
voor de duidelijke loon- en pensioenkloof;

Or. en

Amendement 82
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 septies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de inachtneming van het 
beginsel van non-discriminatie in alle 
fasen van de cyclus van het cohesiebeleid 
op te volgen en te onderzoeken en gepaste 
maatregelen te nemen indien dit beginsel 
wordt geschonden;

Or. en

Amendement 83
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om zes 
aanvragen voor stedenbandenprojecten te 
weigeren waarbij Poolse autoriteiten 
betrokken waren die verklaringen omtrent 
“LGBTI-vrije zones” hebben 
goedgekeurd; verzoekt de Commissie 
klachten in verband met het misbruik van 
EU-fondsen door deze autoriteiten 
grondig te onderzoeken en alle aanvragen 
voor financiering in het kader van het 
cohesiebeleid van autoriteiten die 
dergelijke resoluties hebben goedgekeurd, 
te verwerpen;

Or. en


