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Amendement 1
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 
werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 
werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat er beleidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn waarbij rekening wordt 
gehouden met de diversiteit van de 
gezinnen en de ongelijke verdeling van 
huishoudelijk werk en zorgtaken;

Or. en

Amendement 2
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, met name 
vrouwen die onzeker werk hebben en 
vrouwen die werkzaam zijn in 
vervrouwelijkte sectoren zoals de 
gezondheidszorg, de kleinhandel of de 
opvang- en zorgsector; overwegende dat 
de uitvoering van passende 
beleidsmaatregelen die het evenwicht 
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werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

tussen werk en privéleven bevorderen en 
de gelijke verdeling van zorgtaken 
absoluut noodzakelijk zijn om werk, privé- 
en gezinsleven met elkaar te verzoenen en 
vrouwen gemakkelijker in staat te stellen 
op gelijke wijze deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt, aangezien het meestal 
vrouwen zijn die de zorgtaken toebedeeld 
krijgen;

Or. en

Amendement 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 
werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen een lagere sociale status hebben, 
aangezien vrouwen vaker dan mannen 
tijdelijk, deeltijd- of onzeker werk hebben, 
en bijgevolg ook een veel kleiner 
pensioen, en omdat vrouwen de meeste 
onbetaalde werkzaamheden in huis 
verrichten; overwegende dat de pandemie 
heeft aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

Or. pl

Amendement 4
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 
werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

B. overwegende dat vrouwen naar 
verluidt onevenredig zwaar worden 
getroffen door de COVID-19 pandemie, 
omdat de meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 
werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 5
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 
werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

B. overwegende dat vrouwen 
bijzonder zwaar worden getroffen door de 
COVID-19 pandemie, omdat de 
meerderheid van de personen die 
werkzaam zijn in de frontlinie 
(bijvoorbeeld in de zorg of de 
kinderopvang) vrouwen zijn, omdat 
vrouwen vaker dan mannen tijdelijk, 
deeltijd- of onzeker werk hebben en omdat 
vrouwen de meeste onbetaalde 
werkzaamheden in huis verrichten; 
overwegende dat de pandemie heeft 
aangetoond dat gezinsvriendelijke 
beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn;

Or. fr

Amendement 6
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Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de klasse- en loonkloof in onze 
samenleving verder heeft verbreed; 
overwegende dat de privatisering van de 
gezondheidszorg en de openbare diensten 
nadelig is geweest; overwegende dat 
vrouwen op verschillende manieren zijn 
getroffen door de pandemie, ofwel door de 
toename van huiselijk geweld ofwel door 
de afname van hun loon; overwegende 
dat de structurele ongelijkheden bij de 
toegang tot gezondheidszorg en werk 
verhoudingsgewijs zelfs nog grotere 
gevolgen hebben gehad voor arme, 
etnisch geprofileerde of LGBTQI+-
vrouwen, en dat de situatie van 
vrouwelijke migranten zonder 
burgerrechten uiterst zorgwekkend is;

Or. en

Amendement 7
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen vaker de 
gevolgen ondervinden van meervoudige 
en intersectionele vormen van 
discriminatie, zoals vrouwen met een 
handicap of met gezondheidsproblemen, 
vrouwelijke migranten en vrouwen die 
behoren tot etnische minderheden, oudere 
vrouwen, lager opgeleide vrouwen, 
alleenstaande ouders, vrouwen die in 
plattelandsgebieden wonen en 
LGBTQI+’ers;
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Or. en

Amendement 8
Monika Vana, Robert Biedroń

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. verzoekt de lidstaten om, nu de 
maatregelen in verband met de 
COVID-19-crisis nog steeds van kracht 
zijn, een bijzonder verlof in te stellen voor 
verzorgers en werkende ouders dat niet 
kan worden overgedragen en dat volledig 
wordt betaald;

Or. en

Amendement 9
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende economische en politieke 
functies waar wordt beslist over de reactie 
van het beleid op de COVID-19-
pandemie; overwegende dat vrouwen bij 
de besluitvorming moeten worden 
betrokken om meer standpunten, kennis 
en ervaring aan te dragen die leiden tot 
betere beleidsresultaten;

Or. en

Amendement 10
Monika Vana, Robert Biedroń
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Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. spoort de Raad en de Commissie 
ertoe aan te waarborgen dat 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering centraal staan in alle 
herstelmaatregelen, waarbij de met de 
COVID-19-crisis opgedane ervaringen in 
aanmerking worden genomen;

Or. en

Amendement 11
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat vrouwen in 
gewelddadige relaties momenteel 
voortdurend aan geweld worden 
blootgesteld wegens COVID-19 en de 
maatregelen om deze crisis tegen te gaan, 
namelijk afzondering en telewerken, zodat 
het aantal gevallen van geweld tegen 
vrouwen is gestegen; overwegende dat de 
lockdownperiode in verschillende 
Europese landen heeft geleid tot een 
explosieve toename van gendergerelateerd 
en familiaal geweld met ongeveer 30 %; 
overwegende dat wereldwijd in totaal 
meer dan 243 miljoen vrouwen van 15 tot 
49 jaar de voorbije 12 maanden seksueel 
en/of fysiek geweld hebben ondervonden;

Or. en

Amendement 12
Annika Bruna
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Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat, ondanks het feit 
dat gendergelijkheid in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
verankerd is, de arbeidsparticipatiekloof 
momenteel op 11,7 % ligt, de loonkloof op 
15,7 % en de pensioenkloof op 30,1 %;

C. overwegende dat, ondanks het feit 
dat gendergelijkheid in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
verankerd is, de arbeidsparticipatiekloof 
momenteel op 11,7 % ligt, de loonkloof op 
15,7 % en de pensioenkloof op 30,1 %; 
overwegende dat het noodzakelijk is gelijk 
loon voor gelijk werk te garanderen en dat 
de tijd die wordt besteed aan de opvoeding 
van kinderen beter moet worden 
gewaardeerd, met name op het gebied van 
de ouderdomspensioenen;

Or. fr

Amendement 13
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat, ondanks het feit 
dat gendergelijkheid in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
verankerd is, de arbeidsparticipatiekloof 
momenteel op 11,7 % ligt, de loonkloof op 
15,7 % en de pensioenkloof op 30,1 %;

C. overwegende dat, ondanks het feit 
dat gendergelijkheid een van de 
fundamentele beginselen is van de 
Europese Unie en verankerd is in artikel 2 
en artikel 3, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, artikel 8 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) en in de 
artikelen 21 en 23 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, de 
arbeidsparticipatiekloof momenteel op 
11,7 % ligt, de loonkloof op 15,7 % en de 
pensioenkloof op 30,1 %;

Or. en
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Amendement 14
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat, ondanks het feit 
dat gendergelijkheid in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
verankerd is, de arbeidsparticipatiekloof 
momenteel op 11,7 % ligt, de loonkloof op 
15,7 % en de pensioenkloof op 30,1 %;

C. overwegende dat gendergelijkheid 
in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) en in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie verankerd is;

Or. en

Amendement 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat 
genderdiscriminatie thuis en op de 
arbeidsmarkt kan leiden tot een ongelijke 
verdeling van de middelen, waardoor 
vrouwen kwetsbaarder zijn voor armoede 
en sociale uitsluiting dan mannen; 
overwegende dat indien zij in armoede 
vervallen, vrouwen minder kans hebben 
om eruit te geraken;

Or. pl

Amendement 16
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald
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Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat 15 % van de 
gezinnen met kinderen in de EU 
eenoudergezinnen zijn; overwegende dat 
bij gemiddeld 85 % van deze gezinnen een 
alleenstaande moeder aan het hoofd staat 
en dat 47 % van de eenoudergezinnen in 
2017 met armoede of sociale uitsluiting 
werd bedreigd; overwegende dat deze 
eenoudergezinnen onevenredig zwaar 
getroffen zijn door de COVID-19 
pandemie;

Or. en

Amendement 17
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat dakloosheid bij 
vrouwen een toenemend probleem is; 
overwegende dat dakloze vrouwen tijdens 
de COVID-19-crisis nog steeds met 
specifieke uitdagingen worden 
geconfronteerd, aangezien tijdelijk 
onderdak en noodhuisvesting bijzonder 
kwetsbaar zijn voor besmetting, voor 
gendergerelateerd geweld en gebrek aan 
toegang tot voorzieningen voor hygiëne en 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 18
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald



PE658.722v01-00 12/53 AM\1214248NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat de 
horizontale en verticale segregatie op de 
arbeidsmarkt in de EU nog steeds 
aanzienlijk is en dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in minder 
winstgevende sectoren; overwegende dat 
vrouwen met atypische arbeidscontracten 
sterk getroffen zijn door de COVID-19-
pandemie aangezien zij als eersten hun 
baan kwijtraakten met alle financiële 
gevolgen van dien voor hun gezin en hun 
economische onafhankelijkheid, en 
aangezien zij tijdens de crisis onvoldoende 
werden beschermd door de sociale 
zekerheid;

Or. en

Amendement 19
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat meer dan 
50 % van de verzorgers onder de 65 zorg 
combineert met een baan, twee activiteiten 
die lastig met elkaar in evenwicht te 
brengen zijn; overwegende dat verzorgers 
mogelijk de voorkeur geven aan 
laaggeschoold en slecht betaald werk dat 
gemakkelijk te combineren is met hun 
zorgtaken, en zich vaak ook gedwongen 
zien om minder uren te werken of een 
betaalde baan op te zeggen; overwegende 
dat tussen de 7 % en 21 % van de 
mantelzorgers minder uren gaat werken 
en dat tussen de 3 % en 18 % zich volledig 
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terugtrekt van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 20
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C sexies. overwegende dat COVID-
19 een allang bestaand probleem op het 
gebied van de zorgverlening in de EU 
heeft blootgelegd; overwegende dat zorg 
holistisch moet worden bekeken in een 
continuüm, gaande van kinderopvang en 
naschoolse opvang tot opvang voor 
mensen met een handicap en zorg voor 
ouderen;

Or. en

Amendement 21
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C septies. overwegende dat de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven een belangrijke eerste 
stap is geweest in de richting van de 
harmonisering van verschillende 
verlofregelingen in de EU die werkende 
ouders de mogelijkheid bieden hun 
beroepsleven te combineren met hun 
privéleven; overwegende dat deze richtlijn 
volledig en tijdig moet worden omgezet en 
toegepast door de lidstaten; overwegende 
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dat het evenwicht tussen werk en 
privéleven in het bijzonder voor veel 
gezinnen een moeilijke 
evenwichtsoefening is tijdens de COVID-
19-pandemie;

Or. en

Amendement 22
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C octies. overwegende dat startende 
ondernemers, die voor 70 % mannen en 
voor 30 % vrouwen zijn, en zelfstandigen, 
van wie 34,4 % vrouwen zijn, bijzonder 
zwaar getroffen zijn door de COVID-19-
crisis; overwegende dat een 
geactualiseerd onderzoek naar de 
gevolgen op korte, middellange en lange 
termijn van COVID-19 voor vrouwelijke 
ondernemers in de EU-27 een 
waardevolle informatiebron zou zijn voor 
de Europese beleidsmakers;

Or. en

Amendement 23
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 
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ondervertegenwoordigd zijn in ICT-
beroepen;

ondervertegenwoordigd zijn in ICT-
beroepen; overwegende dat het potentieel 
voor een rechtvaardige transitie ook 
berust bij de nieuwe groene banen in 
sectoren die vaak sterke digitale en ICT-
vaardigheden vereisen; overwegende dat 
deze sectoren vaak door mannen worden 
gedomineerd; overwegende dat vrouwen 
die deze sectoren betreden vaak te maken 
krijgen met discriminatie ten gevolge van 
genderstereotypen en gendergerelateerde 
carrièreverwachtingen; overwegende dat 
het aandeel groene banen dat door 
vrouwen wordt ingevuld, moet verhogen; 
overwegende dat de belemmeringen die 
vrouwen ondervinden bij hun toegang tot 
groene banen kan worden aangepakt door 
de discriminatie op de arbeidsmarkt te 
elimineren;

Or. en

Amendement 24
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in ICT-
beroepen;

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in ICT-
beroepen; overwegende dat slechts 17 % 
van de ICT-specialisten en 34 % van de 
afgestudeerden in STEM-richtingen 
vrouwen zijn; overwegende dat vrouwen 
in de ICT-sector bovendien 19 % minder 
verdienen dan mannen; overwegende dat 
er in digitale vaardigheden een 
genderkloof is van 11 % en dat die kloof 
groter is voor de bovenvermelde 
basisvaardigheden en met name voor 55-
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plussers;

Or. en

Amendement 25
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in ICT-
beroepen;

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in de sectoren 
ICT, wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde (STEM) en AI; 
overwegende dat ondernemerschap bij 
vrouwen de zelfbeschikking en sociale 
inclusie van vrouwen bevordert en de 
werkgelegenheid stimuleert, de 
diversificatie van bedrijven ondersteunt 
en innovatie en groei aanjaagt;

Or. en

Amendement 26
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in ICT-
beroepen;

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat de cijfers laten 
zien dat ICT minder vaak voorkomt als 
beroepskeuze bij vrouwen;



AM\1214248NL.docx 17/53 PE658.722v01-00

NL

Or. en

Amendement 27
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in ICT-
beroepen;

D. overwegende dat digitaal onderwijs 
en digitale vaardigheden belangrijk zijn 
voor de aanpassing van de Europese 
economie en samenleving aan de digitale 
transitie; overwegende dat het belangrijk is 
vrouwen en meisjes daarop te wijzen, 
maar ook rekening te houden met hun 
eigen voorkeuren en studiekeuzes;

Or. fr

Amendement 28
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de druk op 
vrouwen nog gestegen is; overwegende 
dat nieuwe vormen van werk zijn 
opgelegd, die rekbaar zijn, zodat werk en 
privéleven niet meer van elkaar te 
scheiden zijn, met als gevolg dat zich 
tijdens deze periode online en offline een 
heleboel nieuwe vormen van 
psychologische en seksuele intimidatie 
hebben voorgedaan; overwegende dat de 
overgrote meerderheid van de bedrijven 
en regeringen geen maatregelen heeft 
getroffen om dit soort fenomenen tegen te 
gaan;

Or. en
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Amendement 29
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar getroffen worden door 
energiearmoede en vaak met moeite hun 
energieverbruik kunnen betalen; 
overwegende dat de werknemers in de 
energiesector voornamelijk mannen zijn 
(77,9 %) en dat vrouwen slechts 22,1 % 
vertegenwoordigen en dat dezelfde trend 
blijkbaar geldt voor de sector van de 
hernieuwbare energie waar vrouwen 
minder dan 30 % van de functies 
bekleden;

Or. en

Amendement 30
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat in het tweede 
beginsel van de Europese pijler van 
sociale rechten de gelijke behandeling en 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
zijn verankerd, op het gebied van 
participatie op de arbeidsmarkt, 
arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling;

Or. en

Amendement 31
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Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het toenemende 
gebruik van digitale technologieën de 
klassieke onderwijsmethoden, op basis 
van leren aan de hand van gedrukte 
boeken en schrijven met de hand, niet in 
de schaduw mag stellen;

Or. fr

Amendement 32
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat vrouwen tijdens 
deze periode nog altijd het merendeel van 
de huishoudelijke taken en de opvoeding 
van de kinderen op zich moesten nemen, 
zodat hun mentale belasting van een 
dubbele werkdag tot een driedubbele 
werkdag is toegenomen; overwegende dat 
onbetaalde zorgtaken de loopbaanevolutie 
van vrouwen afremmen of hen 
verhinderen carrière te maken en weinig 
of geen invloed hebben op het 
beroepsleven van mannen, met de 
loonkloof en de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in bepaalde sectoren als 
gevolg;

Or. en

Amendement 33
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez
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Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat de digitale en 
groene transitie en de demografische 
veranderingen zowel uitdagingen met zich 
meebrengen als kansen bieden en dat 
onze strategie om hiermee om te gaan 
sociaal rechtvaardig en eerlijk moet zijn; 
overwegende dat deze strategie de door de 
lidstaten gevoerde acties voor gelijke 
kansen moet ondersteunen, coördineren 
en aanvullen;

Or. en

Amendement 34
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quater. overwegende dat vrouwen 
reeds de eerste slachtoffers waren van 
armoede in Europa; overwegende dat bij 
die slachtoffers eenoudergezinnen waren 
die in meer dan 80 % van de gevallen 
bestaan uit alleenstaande moeders die met 
een onzeker bestaan en grotere armoede 
worden bedreigd; overwegende dat 
volgens de ngo Oxfam 500 miljoen 
mensen wereldwijd kunnen terechtkomen 
in armoede, hetgeen overeenstemt met 
10 % van de wereldbevolking, en dat de 
meesten daarvan vrouwen zijn;

Or. en

Amendement 35
Silvia Modig
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Ontwerpadvies
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quinquies. overwegende dat deze crisis 
ook heeft laten zien dat er op Europees 
niveau een enorm gebrek aan solidariteit 
bestaat; overwegende dat een aantal 
regeringen de pandemie momenteel 
gebruiken om milieutoezeggingen terug te 
draaien en de grondrechten van 
werknemers en vrouwen met voeten te 
treden;

Or. en

Amendement 36
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch herstel, 
om op die manier bij te dragen aan de 
bevordering van gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming;

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch herstel; 
dringt erop aan dat de Commissie en de 
Raad gendermainstreaming en 
genderbudgettering integreren in alle 
aspecten van de Europese pijler van 
sociale rechten, om op die manier bij te 
dragen aan de bevordering van 
gendergelijkheid, gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming voor iedereen en de 
betrokkenheid van vrouwen op alle 
niveaus van de besluitvorming;

Or. en
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Amendement 37
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te 
stellen in programma’s voor economisch 
herstel, om op die manier bij te dragen aan 
de bevordering van gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming;

1. neemt kennis van de toezegging 
van de Commissie om een actieplan vast 
te stellen voor de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten, om op 
die manier bij te dragen aan de bevordering 
van gelijke kansen, de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming; onderstreept dat 
gendermainstreaming een integrerend 
deel moet uitmaken van dit plan; verzoekt 
de Commissie het in de Verdragen 
verankerde subsidiariteitsbeginsel te 
eerbiedigen wanneer zij dit plan voorstelt;

Or. en

Amendement 38
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch herstel, 
om op die manier bij te dragen aan de 
bevordering van gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming;

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch herstel, 
om op die manier bij te dragen aan de 
bevordering van gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen – die dat wensen 
– op de arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden, de waardering 
van de tijd die wordt besteed aan de 
opvoeding van kinderen, met name op het 
gebied van de ouderdomspensioenen, en 
duurzame sociale bescherming;
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Or. fr

Amendement 39
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch herstel, 
om op die manier bij te dragen aan de 
bevordering van gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming;

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch herstel, 
om op die manier bij te dragen aan de 
bevordering van gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden, betaalbare en 
duurzame sociale bescherming, en de 
genderkloof in de sectoren van de 
hernieuwbare energie en de circulaire 
economie kleiner te maken;

Or. en

Amendement 40
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch herstel, 
om op die manier bij te dragen aan de 
bevordering van gelijke kansen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming;

1. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten samen te werken om de Europese 
pijler van sociale rechten centraal te stellen 
in programma’s voor economisch en 
demografisch herstel, om op die manier bij 
te dragen aan de bevordering van gelijke 
kansen, de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en duurzame 
sociale bescherming;
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Or. fr

Amendement 41
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleidsmaatregelen en kaders 
voor sociale dialoog uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om vooruitgang te 
boeken bij de ecologische transitie naar 
klimaatneutraliteit waarbij niemand aan 
zijn lot wordt overgelaten, hetgeen 
betekent dat dit proces de veerkracht van 
de meest kwetsbare en gemarginaliseerde 
Europeanen, vooral de vrouwen, zal naar 
boven halen en versterken, door welvaart 
te scheppen voor de hele samenleving op 
basis van een inclusieve aanpak, een 
passende bescherming voor werknemers 
en nieuwe, hoogwaardige banen;

Or. en

Amendement 42
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie, Eurostat, 
de lidstaten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid regelmatig naar 
geslacht en leeftijd uitgesplitste gegevens 
te verzamelen over COVID-19 en de 
sociaaleconomische gevolgen van het 
virus; beklemtoont dat herstelmaatregelen 
moeten uitgaan van naar geslacht 
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uitgesplitste gegevens, met bijzondere 
aandacht voor gebieden waar gegevens 
schaars en onvergelijkbaar zijn, zodat op 
het niveau van de EU, de lidstaten en de 
regio’s weloverwogen beslissingen 
kunnen worden genomen;

Or. en

Amendement 43
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen de 
energietransities berooft van divers talent 
en op die manier een belemmering vormt 
voor de ingrijpende veranderingen die 
nodig zijn om de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs (wereldwijde 
klimaatdoelstellingen) te behalen en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties te 
verwezenlijken; pleit voor gelijke 
deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt omdat dit belangrijk is voor 
het bedrijfsleven, de economie, de sociale 
ontwikkeling en het milieu; wijst erop dat 
diversiteit in het personeelsbestand betere 
resultaten oplevert, niet alleen op het 
gebied van grotere creativiteit en 
mogelijke innovaties, maar ook op dat van 
betere besluitvorming en hogere winsten;

Or. en

Amendement 44
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de Europese strategie voor 
gendergelijkheid (2020-2025) en vraagt de 
lidstaten op basis daarvan nationale 
strategieën voor gendergelijkheid vast te 
stellen als belangrijk onderdeel van de 
sociaaleconomische maatregelen die zij 
treffen in de nasleep van de COVID-19-
crisis;

Or. en

Amendement 45
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat 
gendergelijkheid niet alleen een 
kernontwikkelingsdoelstelling op zich is, 
maar ook de productiviteit van een 
economie ten goede komt en de 
vooruitzichten van de toekomstige 
generaties verbetert; wijst erop dat het 
belangrijk is op lokaal niveau een hoger 
percentage vrouwen te hebben in 
besluitvormingsfuncties met betrekking 
tot de energietransitie en de circulaire 
niet-toxische economie, aangezien dit de 
innovatie en winstgevendheid kan doen 
toenemen, de risico’s beperkt en 
duurzaamheidspraktijken in de hand 
werkt;

Or. en

Amendement 46
Rovana Plumb
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept dat meer 
vrouwen en jongeren moeten worden 
betrokken bij de overheid, het bankwezen, 
bedrijven, universiteiten en ngo’s om een 
grote verscheidenheid aan strategieën toe 
te passen zodat de groene transitie 
gekenmerkt wordt door grotere diversiteit 
en inclusie; 

Or. en

Amendement 47
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. merkt op dat vrouwen van 
cruciaal belang zijn voor de sector van de 
duurzame energie en het welslagen van 
een snellere energietransitie; onderstreept 
dat meer vrouwen moeten worden 
aangetrokken, behouden en bevorderd, en 
dat er een grotere diversiteit aan 
vaardigheden moet worden opgenomen op 
het gebied van duurzame energie;

Or. en

Amendement 48
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering van 
de situatie van vrouwen ten tijde van de 
COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren;

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering van 
de situatie van vrouwen ten tijde van de 
COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten alles in het 
werk te stellen om elke vorm van geweld 
tegen vrouwen, kinderen en ouderen te 
bestrijden, dat aanzienlijk is toegenomen 
als gevolg van de beperkingen die zijn 
ingesteld om de pandemie aan te pakken, 
onder meer door de bepalingen van het 
Verdrag van Istanbul aan te nemen; 

Or. pl

Amendement 49
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering van 
de situatie van vrouwen ten tijde van de 
COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering van 
de situatie van vrouwen ten tijde van de 
COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren; vraagt na te 
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van opvang te verbeteren; denken over de mogelijkheid om een 
ouderschapsloon in te voeren ten gunste 
van moeders die zich voltijds willen 
inzetten voor de opvoeding van hun 
kinderen;

Or. fr

Amendement 50
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering van 
de situatie van vrouwen ten tijde van de 
COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren;

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering van 
de situatie van vrouwen ten tijde van de 
COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie gebruik te 
maken van alle synergieën in de 
desbetreffende financiële instrumenten 
van de EU voor de ontwikkeling van de 
nodige infrastructuren en diensten op het 
gebied van opvang;

Or. en

Amendement 51
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering 
van de situatie van vrouwen ten tijde van 
de COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen 
van de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren;

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
om een grondig onderzoek in te stellen 
naar de behoeften van vrouwen in 
verband met de bevordering van 
gendergelijkheid zodat de deelname van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt tijdens en 
na de COVID-19-crisis wordt 
vergemakkelijkt; pleit voor een ambitieuze 
strategie voor sociale zorg en een 
demografisch plan om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren; dringt er bij de 
lidstaten op aan de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en privéleven 
volledig om te zetten;

Or. en

Amendement 52
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te werken aan verbetering van 
de situatie van vrouwen ten tijde van de 
COVID-19-crisis en gezinsvriendelijk 
beleid vast te stellen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een 
ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren;

2. verzoekt de Commissie en beveelt 
de lidstaten aan om te werken aan de 
verbetering van de situatie van vrouwen 
ten tijde van de COVID-19-crisis en 
gezinsvriendelijk beleid vast te stellen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
een ambitieus plan voor sociale en 
demografische investeringen op te zetten 
ter ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten om de toegang tot en 
betaalbaarheid van goede kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en 
langetermijninfrastructuren op het gebied 
van opvang te verbeteren;

Or. en
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Amendement 53
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie gegevens te 
verzamelen over verschillende vormen 
van zorg die kunnen worden gebruikt 
voor een onderzoek naar de zorgkloof, 
met de bedoeling om een Care Deal voor 
Europa voor te stellen die de transitie 
naar een zorgeconomie moet 
ondersteunen; merkt op dat de Care Deal 
synergieën tot stand moet brengen met de 
bevoegdheden van de lidstaten en de 
regio’s, moet streven naar betere 
samenwerking en coördinatie, en moet 
zorgen voor relevante investeringen en 
wetgeving op EU-niveau die voordelen 
opleveren;

Or. en

Amendement 54
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het noodzakelijk is 
een einde te maken aan alle 
bezuinigingsmaatregelen en structurele 
aanpassingsplannen en te investeren in 
openbare diensten, met name gezondheid, 
onderwijs, aandacht voor verslaving en 
zorg, vervoer, en onderzoek om de 
behoeften van de mensen te lenigen, en 
om vrouwen in staat te stellen de dubbele 
last van een baan en ongelijk verdeelde 
huishoudelijke en zorgtaken achter zich te 
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laten;

Or. en

Amendement 55
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de Commissie en 
de lidstaten het leidende beginsel moeten 
eerbiedigen dat vrouwen en mannen gelijk 
loon voor gelijk werk dienen te ontvangen, 
met name als zij responsmaatregelen 
ontwikkelen in verband met de COVID-19-
crisis;

3. is van oordeel dat de Commissie en 
de lidstaten het leidende beginsel moeten 
eerbiedigen dat vrouwen en mannen gelijk 
loon voor gelijk werk dienen te ontvangen, 
met name als zij responsmaatregelen 
ontwikkelen in verband met de COVID-19-
crisis; beklemtoont in dit verband dat de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
moeten invoeren die de gendersegregatie 
in sterk vervrouwelijkte beroepssectoren 
bestrijden en iets moeten doen aan de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen; is ingenomen met het 
aanstaande voorstel betreffende bindende 
loontransparantiemaatregelen in dit 
verband;

Or. en

Amendement 56
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de Commissie en 
de lidstaten het leidende beginsel moeten 
eerbiedigen dat vrouwen en mannen gelijk 
loon voor gelijk werk dienen te ontvangen, 
met name als zij responsmaatregelen 
ontwikkelen in verband met de COVID-19-

3. is van oordeel dat de Commissie en 
de Raad het leidende beginsel moeten 
eerbiedigen dat vrouwen en mannen gelijk 
loon voor gelijk werk dienen te ontvangen, 
ook als zij responsmaatregelen 
ontwikkelen in verband met de COVID-19-
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crisis; crisis, en dat op die maatregelen 
gendermainstreaming moet worden 
toegepast; is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie dat zij voor het einde 
van 2020 bindende 
loontransparantiemaatregelen zal 
voorstellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen doeltreffend 
aan te pakken, nu – zoals uit de eerste 
verslagen blijkt – de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen door de 
crisis is aangetast;

Or. en

Amendement 57
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de EU-lidstaten om de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven tijdig en effectief om te 
zetten en uit te voeren en verzoekt de 
Commissie om doeltreffend toezicht te 
houden op de uitvoering ervan; vraagt de 
lidstaten te onderzoeken welke 
aanvullende maatregelen nodig zouden 
zijn om werkende ouders een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
bezorgen, met de nodige aandacht voor 
eenoudergezinnen;

Or. en

Amendement 58
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om bestaande banen te behouden 
en te ontwikkelen door voltijdse lonen te 
subsidiëren en te garanderen, met name 
voor vrouwen die met hogere 
werkloosheidscijfers worden 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 59
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie gegevens te 
verzamelen over de verlening van 
verschillende soorten zorg (kinderopvang, 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg of 
langdurige zorg) en deze gegevens te 
gebruiken voor een onderzoek naar de 
zorgkloof die als input kan dienen voor 
een voorstel voor een Europese 
zorgstrategie; merkt op dat de strategie in 
kwestie de bevoegdheden van de lidstaten, 
zoals verankerd in de Verdragen, moet 
eerbiedigen, maar tot doel zou hebben de 
samenwerking en coördinatie van alle 
maatregelen die gunstig kunnen zijn voor 
mantelzorgers in de EU en de personen 
voor wie zij zorgen te verbeteren; 
beklemtoont dat samenwerking op 
Europees niveau in combinatie met het 
doeltreffende gebruik van financiële 
middelen van de EU kan bijdragen tot de 
ontwikkeling van toegankelijke en 
betaalbare zorgdiensten van goede 
kwaliteit;

Or. en
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Amendement 60
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. veroordeelt het feit dat sommige 
overheden de pandemie gebruiken als 
voorwendsel om bepaalde grondrechten 
van werknemers en vrouwen ongedaan te 
maken; herinnert aan het 
onvervreemdbare recht op toegang tot 
gezondheidszorg en aan het recht om over 
het eigen lichaam te beschikken; wijst er 
daarom op dat reproductieve 
gezondheidszorg, contraceptie en het 
recht op abortus gegarandeerd moeten 
zijn, met inbegrip van een uitbreiding van 
de wettelijke tijd voor een abortus, 
openbare en universele infrastructuren en 
de volledige terugbetaling van abortus 
door de sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 61
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. beklemtoont dat met het 
toenemende aantal tweeverdieners en 
eenoudergezinnen nieuwe behoeften aan 
kinderopvang ontstaan; wijst erop dat 
beschikbare, toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang van goede kwaliteit 
essentieel is om ouders in staat te stellen 
actief te worden of te blijven op de 
arbeidsmarkt en de 
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arbeidsparticipatiekloof te dichten; 
beklemtoont echter dat dergelijke 
kinderopvang ook beschikbaar moet zijn 
voor kinderen van werkzoekende ouders 
en voor kinderen in kwetsbare gezinnen;

Or. en

Amendement 62
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. benadrukt dat de behoefte 
aan langdurige professionele en 
mantelzorg groter wordt dan ooit in het 
licht van de demografische trends, zoals 
de vergrijzing, lagere geboortecijfers en 
bijgevolg de afname van de bevolking in 
de beroepsgeschikte leeftijd; wijst erop dat 
de zorgverlening en zorginfrastructuur 
van bijzonder belang zijn voor vrouwen 
die vaker sterker dan mannen betrokken 
zijn bij de professionele en mantelzorg 
van ouderen en/of mensen met een 
handicap, die voor het merendeel ook 
vrouwen zijn; beklemtoont het belang van 
ondersteunende verlofregelingen voor 
mantelzorgers en van het behoud van hun 
recht op sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 63
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. beklemtoont dat zich tijdens 
de periode waarin COVID-19-
maatregelen van kracht waren bijzondere 
ontwikkelingen hebben voorgedaan op het 
gebied van de zorgverlening; verzoekt de 
Commissie in dit verband te dienen als 
platform voor de uitwisseling van beste 
praktijken in verband met de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 
zorg, en van de verschillende 
zorgmodellen; spoort de Commissie ertoe 
aan de situatie van de mantelzorgers te 
onderzoeken en beste praktijken uit te 
wisselen over de manier waarop de 
lidstaten hun werkzaamheden kunnen 
regulariseren;

Or. en

Amendement 64
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen te 
versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen in de 
AI-, ICT- en STEM-sector te versterken 
door middel van op hen toegesneden 
digitaal onderwijs en geïndividualiseerde 
opleiding en ontwikkeling van 
vaardigheden en concrete maatregelen 
voor gendermainstreaming te nemen bij 
de uitvoering van de strategie voor de 
eengemaakte markt en de digitale agenda 
voor Europa;

Or. en

Amendement 65
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
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Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen te 
versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen te 
versterken door middel van toegankelijk, 
op hen toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden; 
beklemtoont in dit verband dat er niet 
alleen moet worden voorzien in 
onlineopleiding en ontwikkeling van 
vaardigheden, maar ook in specifieke 
praktijkopleiding;

Or. en

Amendement 66
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Monika Vana, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen te 
versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

4. verzoekt de lidstaten om de positie 
van vrouwen te versterken door middel van 
op hen toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden, rekening 
houdend met de digitalisering van de 
economie en de arbeidsmarkt om tot een 
genderevenwicht te komen;

Or. en

Amendement 67
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4



AM\1214248NL.docx 39/53 PE658.722v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen te 
versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen die dat 
wensen te versterken door middel van op 
hen toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

Or. en

Amendement 68
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen te 
versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

4. verzoekt de Commissie en beveelt 
de lidstaten aan om de positie van vrouwen 
te versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

Or. en

Amendement 69
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de positie van vrouwen te 
versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de opleiding van vrouwen te 
versterken door middel van op hen 
toegesneden digitaal onderwijs en 
geïndividualiseerde opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden;

Or. fr
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Amendement 70
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst met bezorgdheid op alle 
aanwijzingen dat telewerken, dat werd 
bevorderd als een van de maatregelen om 
de verspreiding van het COVID-19-virus 
tegen te gaan, steeds verder ingeburgerd 
raakt op de arbeidsmarkt en dat het 
ernstige gevolgen zou kunnen hebben 
voor de arbeidsvoorwaarden, met name 
voor vrouwen, met werkuren waarmee 
kan worden geschoven en de verplichting 
om van huis uit te werken zodat ze zich 
tegelijkertijd gedwongen zien de 
huishoudelijke taken op zich te nemen; 
dringt aan op maatregelen die de wet doen 
naleven door controles op de naleving van 
de werkuren te versterken, en in 
overeenstemming met de 
arbeidswetgeving gezonde en veilige 
arbeidsomstandigheden en rusttijden te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 71
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de groene 
energietransitie kansen biedt om 
systemische genderdiscriminatie aan te 
pakken en de samenleving de vruchten te 
laten plukken van een grotere diversiteit 
op de werkvloer; vraagt om een divers 
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scala aan vaardigheden, waaronder 
civiele techniek, milieuwetenschap, 
marketing, onderwijs en maatschappelijke 
actie;

Or. en

Amendement 72
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op het scheppen van huidige 
en toekomstige carrièremogelijkheden en 
loopbaantrajecten in partnerschap met 
onderwijsinstellingen, inclusieve en 
stimulerende programma’s en 
beleidsmaatregelen voor vrouwen en 
meisjes in STEM- en niet-STEM-functies, 
waarbij STEM staat voor wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde;

Or. en

Amendement 73
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals vrouwen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en 
afgelegen gebieden, eenoudergezinnen, 
vrouwen die behoren tot raciale en 
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meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

etnische minderheden, LGBTQI+-
personen en oudere vrouwen, zodat ook 
deze groepen ten volle kunnen profiteren 
van en actief kunnen meedraaien in het 
leven binnen hun gemeenschap.

Or. en

Amendement 74
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, door naar behoren rekening 
te houden met de behoeften van vrouwen 
die meervoudige discriminatie ervaren, 
onder meer vrouwen met een handicap of 
met gezondheidsproblemen, vrouwelijke 
migranten, vrouwen die behoren tot een 
etnische minderheid, oudere vrouwen, 
lager opgeleide vrouwen, alleenstaande 
ouders, vrouwen in plattelandsgebieden 
en LGBTQI+-personen, zodat zij meer 
kansen krijgen op de arbeidsmarkt en 
sterker kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijke leven, en zodat gelijke 
kansen worden gegarandeerd en de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen 
wordt gedicht;

Or. en

Amendement 75
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden, 
alleenstaande moeders en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

Or. en

Amendement 76
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
alleenstaande ouders, vrouwen in 
plattelandsgebieden en oudere vrouwen, 
zodat ook deze groepen ten volle kunnen 
profiteren van en actief kunnen meedraaien 
in het leven binnen hun gemeenschap.

Or. en

Amendement 77
Christine Anderson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

5. verzoekt de Commissie en beveelt 
de lidstaten aan om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

Or. en

Amendement 78
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
vrouwen in plattelandsgebieden en oudere 
vrouwen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

5. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gelijke toegang tot 
technologie, onderwijs, scholing, 
werkgelegenheid, socialezekerheidsstelsels 
en gezondheidszorg voor iedereen te 
waarborgen, en met name voor kwetsbare 
groepen, zoals personen met een handicap, 
personen in plattelandsgebieden en 
ouderen, zodat ook deze groepen ten volle 
kunnen profiteren van en actief kunnen 
meedraaien in het leven binnen hun 
gemeenschap.

Or. fr

Amendement 79
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Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 80
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat 
gendermainstreaming moet worden 
geïntegreerd in opleidingsbeleid en -
programma’s, omdat de sterkst getroffen 
regio’s een betere toekomst verdienen, op 
basis van duurzaamheid, 
kansengelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid;

Or. en

Amendement 81
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. beklemtoont dat mannen noch 
vrouwen of meisjes ertoe mogen worden 
gedwongen digitaal onderwijs en digitale 
opleiding te volgen als dit niet 
beantwoordt aan hun eigen 
loopbaanambities en -keuze;

Or. en

Amendement 82
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te garanderen dat vrouwen 
deelnemen aan het besluitvormingsproces 
in verband met de reacties van het beleid 
op COVID-19;

Or. en

Amendement 83
Robert Biedroń, Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
bindende beleidsmaatregelen te nemen 
inzake loontransparantie en het 
minimumloon;

Or. en

Amendement 84
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om een 
specifieke benadering van alleenstaande 
moeders, aangezien zij vanuit economisch 
oogpunt bijzonder kwetsbaar zijn omdat 
zij vaak minder verdienen dan mannen en 
de kans groter is dat zij de arbeidsmarkt 
verlaten wanneer zij een kind krijgen; 
verzoekt de Commissie in dit opzicht de 
handhaving te verbeteren van de 
bestaande wettelijke instrumenten inzake 
de grensoverschrijdende inning van 
alimentatie en voorlichting te geven over 
de beschikbaarheid van deze 
instrumenten; dringt er bij de Commissie 
op aan nauw samen te werken met de 
lidstaten om praktische problemen te 
identificeren met betrekking tot de inning 
van alimentatie in grensoverschrijdende 
situaties en instrumenten te ontwikkelen 
om betalingsverplichtingen doeltreffend 
af te dwingen;

Or. en

Amendement 85
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de lidstaten een 
belangrijke stap te zetten om de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen te dichten 
door te investeren in kwetsbare sectoren 
met voornamelijk vrouwelijke 
werknemers, namelijk de zorgsector en de 
schoonmaaksector, de 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren en aan 
te dringen op een hogere economische en 
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sociale erkenning van deze 
werkzaamheden;

Or. en

Amendement 86
Robert Biedroń, Monika Vana, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt er bij de lidstaten op aan de 
onderhandelingen over de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders en de 
antidiscriminatierichtlijn te deblokkeren;

Or. en

Amendement 87
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is ingenomen met de 
toezegging van de Commissie dat zij voor 
het einde van 2020 bindende 
loontransparantiemaatregelen zal 
voorstellen; benadrukt in dit opzicht het 
belang van volledige samenwerking met 
en betrokkenheid van de sociale partners 
en alle belanghebbenden;

Or. en

Amendement 88
Silvia Modig
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de lidstaten te 
komen met betere plannen voor een 
gedeelde en billijke verdeling van 
onbetaalde zorgtaken, namelijk 
kinderopvang en ouderenzorg, door goede 
praktijken te hanteren en doeltreffende 
voorbeelden te volgen;

Or. en

Amendement 89
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de grote waarde te erkennen 
van in de zorg werkzame personen die 
tijdens de COVID-19-pandemie in de 
frontlinie stonden, hun 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren en deze 
beroepen opnieuw te beoordelen met de 
betrokkenheid van de sociale partners en 
aan de hand van collectieve 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 90
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 quinquies. verzoekt de lidstaten ervoor 
te zorgen dat de werkgevers en de 
overheid een doeltreffende structuur 
opzetten voor de preventie en behandeling 
van geweld tegen vrouwen tijdens het 
telewerken, dat wordt gepleegd door of 
tegen hun werknemers;

Or. en

Amendement 91
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. benadrukt dat in heel 
Europa eenoudergezinnen kwetsbaarder 
zijn voor armoede en onzekerheid dan 
andere gezinnen; pleit daarom voor betere 
sociale bescherming, een verhoging van 
de gezinstoelagen en een gewaarborgde 
toegang tot openbare diensten, onder 
meer huisvesting; vraagt 
noodmaatregelen om de armste en 
kwetsbaarste vrouwen, onder wie 
eenoudergezinnen, te beschermen en hen 
meer zekerheid te geven in hun leven;

Or. en

Amendement 92
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de lidstaten ervoor 
te zorgen dat aan degenen die zich in 
kwetsbare situaties bevinden, zoals 
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vrouwen die met armoede worden 
bedreigd of in armoede leven, dakloze 
vrouwen of vrouwen die kwetsbaar zijn 
voor sociale uitsluiting, passende sociale 
en financiële steun wordt verleend;

Or. en

Amendement 93
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. wijst op de dringende 
behoefte aan een ambitieus beleid ten 
gunste van de kwetsbaarste groepen, zoals 
vluchtelingen, migranten, Roma enz., 
door hun situatie te legaliseren en hun 
integratie op de arbeidsmarkt mogelijk te 
maken en door hen gegarandeerd toegang 
te verlenen tot gezondheidszorg, 
behandelingen en sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 94
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. beklemtoont dat er behoefte 
is aan de ondersteuning van digitale 
geletterdheid via het onderwijs en via het 
verstrekken van middelen om de digitale 
kloof te overbruggen die zichtbaar is 
geworden nu werken en scholing, en tal 
van andere diensten en faciliteiten, plots 
via het internet moesten gebeuren;
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Or. en

Amendement 95
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. moedigt de lidstaten aan de 
Werkgelegenheidsrichtsnoeren van de 
Commissie te volgen, onder meer de 
bestrijding van onzekere vormen van 
arbeid waar vrouwen vaker mee te maken 
krijgen dan mannen, met de nodige 
inachtneming van hun nationale 
arbeidsmarktmodellen; verzoekt de 
Commissie de arbeidsvoorwaarden te 
onderzoeken van platformwerkers met als 
doel verbeteringen van hun situatie voor 
te stellen, gezien het feit dat de COVID-
19-pandemie de negatieve trends in hun 
werkgelegenheid wellicht alleen maar 
versterkt;

Or. en

Amendement 96
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. wijst op de veranderingen 
die een rechtvaardige transitie met zich 
meebrengt voor de arbeidsmarkt en de 
verdeling van de nieuwe groene banen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
strategieën te ontwikkelen die ervoor 
zorgen dat vrouwen toegang hebben tot 
nieuwe groene banen en die de 
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genderkloof in de sector van de 
hernieuwbare energie verkleinen;

Or. en


