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Amendement 1
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende 
geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190) en 
de aanbeveling betreffende geweld en 
intimidatie, 2019, van de Internationale 
Arbeidsorganisatie,

Or. en

Amendement 2
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 1, 2, 3 en 20,

Or. en

Amendement 3
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 10 juni 2016 getiteld "Een 
nieuwe agenda voor vaardigheden voor 
Europa: Samenwerken ter versterking 

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 1 juli 2020 getiteld 
“Europese vaardighedenagenda voor 
duurzaam concurrentievermogen, sociale 
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van het menselijk kapitaal, de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het 
concurrentievermogen" 
(COM(2016) 0381),

rechtvaardigheid en veerkracht” 
(COM(2020) 274 final),

Or. en

Amendement 4
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het onderzoek van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(European Institute for Gender Equality, 
EIGE) van 26 januari 2017 getiteld 
“Gender and Digital Agenda”,

Schrappen

Or. es

Amendement 5
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 12 maart 
2013 over de uitbanning van 
genderstereotypen in de EU2,

Schrappen

__________________
2 PB C 36 van 29.1.2016, blz. 18.

Or. es

Amendement 6
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider
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Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 
2015 over de toepassing van 
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep,

Or. en

Amendement 7
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 28 april 
2016 over gendergelijkheid en het 
versterken van de positie van de vrouw in 
het digitale tijdperk4,

Schrappen

__________________
4 PB C 66 van 21.2.2018, blz. 44.

Or. es

Amendement 8
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Visum 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie getiteld “Cyber 
violence and hate speech online against 
women”, gepubliceerd door het 
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directoraat-generaal Intern Beleid in 
september 20181 bis

__________________
1 bis Studie - “Cyber violence and hate 
speech online against women”, Europees 
Parlement, directoraat-generaal Intern 
Beleid, Beleidsafdeling C – Rechten van 
de burger en constitutionele zaken, 
september 2018.

Or. en

Amendement 9
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de digitalisering 
de meeste aspecten van ons leven 
ingrijpend heeft veranderd op een manier 
die talloze kansen creëert maar ook voor 
nieuwe uitdagingen zorgt; overwegende 
dat de COVID 19-crisis en de nasleep 
ervan waarschijnlijk zullen leiden tot 
permanente veranderingen voor het leven 
in Europa, waarin de digitalisering een 
grote rol zal spelen;

A. overwegende dat de digitalisering 
de meeste aspecten van ons leven 
ingrijpend heeft veranderd op een manier 
die talloze kansen creëert maar ook voor 
nieuwe uitdagingen zorgt; overwegende 
dat de COVID-19-crisis en de nasleep 
ervan waarschijnlijk zullen leiden tot 
permanente veranderingen voor het leven 
in Europa, waarin de digitalisering een 
grote rol zal spelen; overwegende dat 
mensen die afkomstig zijn uit 
achtergestelde milieus, zijn onderworpen 
aan een dubbele druk als gevolg van 
gebrek aan digitalisering en het feit dat ze 
daardoor in een nog onzekerdere 
arbeidssituatie terechtkomen; 
overwegende dat het effect van 
“telewerken” op vrouwen en werknemers 
in het algemeen moet worden 
geëvalueerd, met name ten aanzien van 
arbeidsuren, gebrek aan collectieve 
onderhandelingen, isolatie, scheiding 
tussen werk en privéleven, en 
psychologische druk;

Or. en
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Amendement 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de digitalisering 
de meeste aspecten van ons leven 
ingrijpend heeft veranderd op een manier 
die talloze kansen creëert maar ook voor 
nieuwe uitdagingen zorgt; overwegende 
dat de COVID 19-crisis en de nasleep 
ervan waarschijnlijk zullen leiden tot 
permanente veranderingen voor het leven 
in Europa, waarin de digitalisering een 
grote rol zal spelen;

A. overwegende dat de digitalisering 
de meeste aspecten van ons leven 
ingrijpend heeft veranderd op een manier 
die talloze kansen creëert maar ook voor 
nieuwe uitdagingen zorgt; overwegende 
dat de COVID-19-crisis en de nasleep 
ervan waarschijnlijk zullen leiden tot 
permanente veranderingen voor het leven 
in Europa, waarin de digitalisering een 
grote rol zal spelen; overwegende dat 
bedrijven als gevolg van de pandemie 
reeds een grote digitale transformatie 
hebben ondergaan;

Or. en

Amendement 11
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrouwen minder 
vertrouwen hebben in hun digitale 
vaardigheden, maar dat dergelijke 
vaardigheden nodig zijn in het leven en op 
het werk, en nu meer dan ooit tijdens de 
lockdown als gevolg van COVID-19, 
wanneer iedereen op het internet moet 
vertrouwen om te werken, te leren of zelfs 
om voedsel te kopen;

Or. pl
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Amendement 12
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie de 
Europese Unie bij elk optreden ernaar 
streeft de ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 13
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat genderstereotypen 
een ernstig obstakel vormen voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de 
kloof tussen mannen en vrouwen in de 
digitale sector verder vergroten en de 
volledige deelname van vrouwen als 
gebruikers, vernieuwers en makers in de 
weg staan;

B. overwegende dat genderstereotypen 
een ernstig obstakel vormen voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de 
kloof tussen mannen en vrouwen in de 
digitale sector verder vergroten en de 
volledige deelname van vrouwen als 
gebruikers, vernieuwers en makers in de 
weg staan; overwegende dat op grond van 
gangbare stereotypen hoogwaardige 
intellectuele vermogens eerder worden 
geassocieerd met mannen dan met 
vrouwen, en dat deze stereotypen al 
worden bevestigd door, en aldus ook de 
belangen beïnvloeden van, kinderen vanaf 
een leeftijd van 6 jaar, met name meisjes; 
overwegende dat meisjes in deze 
leeftijdsgroep minder geneigd zijn te 
geloven dat zij zelf en leden van hun 
geslacht slim genoeg zijn en daardoor 
activiteiten beginnen te vermijden 
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waarvan wordt gezegd dat deze geschikter 
zijn voor kinderen met hoge intellectuele 
vermogens1 bis;
__________________
1 bis 
https://science.sciencemag.org/content/35
5/6323/389

Or. en

Amendement 14
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat genderstereotypen 
een ernstig obstakel vormen voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de 
kloof tussen mannen en vrouwen in de 
digitale sector verder vergroten en de 
volledige deelname van vrouwen als 
gebruikers, vernieuwers en makers in de 
weg staan;

B. overwegende dat genderstereotypen 
een ernstig obstakel vormen voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en 
op deze manier bijdragen aan de 
gendersegregatie in het onderwijs en op 
de werkvloer, de kloof tussen mannen en 
vrouwen in de digitale sector verder 
vergroten en de volledige deelname van 
vrouwen als gebruikers, vernieuwers en 
makers in de weg staan;

Or. en

Amendement 15
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat 
genderstereotypen een ernstig obstakel 
vormen voor de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, de kloof tussen mannen en 

B. overwegende dat er een kloof 
bestaat tussen mannen en vrouwen in de 
digitale sector en dat de volledige 
deelname van vrouwen als gebruikers, 
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vrouwen in de digitale sector verder 
vergroten en de volledige deelname van 
vrouwen als gebruikers, vernieuwers en 
makers in de weg staan;

vernieuwers en makers mogelijk moet 
worden gemaakt;

Or. fr

Amendement 16
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat 
genderstereotypen een ernstig obstakel 
vormen voor de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, de kloof tussen mannen en 
vrouwen in de digitale sector verder 
vergroten en de volledige deelname van 
vrouwen als gebruikers, vernieuwers en 
makers in de weg staan;

B. overwegende dat vooroordelen en 
stereotypen niet een dusdanig obstakel 
vormen dat zij vastberaden, ambitieuze 
mannen en vrouwen ervan weerhouden 
hun levensdoelen te bereiken;

Or. en

Amendement 17
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat genderstereotypen 
een ernstig obstakel vormen voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de 
kloof tussen mannen en vrouwen in de 
digitale sector verder vergroten en de 
volledige deelname van vrouwen als 
gebruikers, vernieuwers en makers in de 
weg staan;

B. overwegende dat genderstereotypen 
een ernstig obstakel vormen voor 
gendergelijkheid, de kloof tussen mannen 
en vrouwen in de digitale sector verder 
vergroten en de volledige deelname van 
vrouwen als gebruikers, vernieuwers en 
makers in de weg staan;

Or. en
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Amendement 18
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 
duurzameontwikkelingsdoelstelling (SDG) 
5 betrekking heeft op gendergelijkheid en 
versterking van de positie van vrouwen en 
tevens het gebruik van technologie en het 
internet betreft;

Or. en

Amendement 19
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de enquête van 
het FRA inzake geweld tegen vrouwen 
laat zien dat 14 % van de vrouwen vanaf 
een leeftijd van 15 jaar te maken heeft 
gehad met cyberpesten1 bis

__________________
1 bis FRA-enquête, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(20
18)604979_EN.pdf

Or. en

Amendement 20
Terry Reintke
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat uit de index voor 
gendergelijkheid voor 2019 blijkt dat in de 
digitale sector nog altijd sprake is van 
hardnekkige ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen;

C. overwegende dat uit de index voor 
gendergelijkheid voor 2019 blijkt dat in de 
digitale sector nog altijd sprake is van 
hardnekkige genderongelijkheden;

Or. en

Amendement 21
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat om 
gendergelijkheid te bereiken, meisjes en 
jonge vrouwen gelijke toegang moeten 
hebben tot technologie en digitale training 
en online veilig moeten zijn;

Or. en

Amendement 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gegevens van 
Eurostat uit 2018 aantonen dat ongeveer 
1,3 miljoen mensen informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) studeren 
in de Europese Unie en dat meisjes en 
vrouwen sterk in de minderheid zijn en 
slechts 17 % van alle ICT-studenten in de 
EU uitmaken;

D. overwegende dat gegevens van 
Eurostat uit 2018 aantonen dat ongeveer 
1,3 miljoen mensen informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) studeren 
in de Europese Unie en dat meisjes en 
vrouwen sterk in de minderheid zijn en 
slechts 17 % van alle ICT-studenten in de 
EU uitmaken; dat dit verschil 
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hoofdzakelijk te wijten is aan de 
verschillende studierichtingen die 
vrouwen en mannen kiezen, wat niet het 
gevolg is van stereotypen maar van 
uiteenlopende voorkeuren van vrouwen 
en mannen vanwege hun persoonlijke 
keuzen;

Or. fr

Amendement 23
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat gegevens van 
Eurostat uit 2018 aantonen dat ongeveer 
1,3 miljoen mensen informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) studeren 
in de Europese Unie en dat meisjes en 
vrouwen sterk in de minderheid zijn en 
slechts 17 % van alle ICT-studenten in de 
EU uitmaken;

D. overwegende dat gegevens van 
Eurostat uit 2018 cijfers bevatten zonder 
de sociale en psychologische context met 
betrekking tot de studie informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), waardoor 
deze cijfers gemakkelijk op allerlei 
manieren kunnen worden geïnterpreteerd, 
in plaats van dat ze een volledige en 
relevante uitleg geven;

Or. en

Amendement 24
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de trend, in 
vergelijking met 2011, een afname laat 
zien van vrouwen die een hogere ICT-
opleiding volgen; overwegende dat het 
fenomeen van de lekkende pijpleiding zich 
meer manifesteert in de STEM-
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disciplines;

Or. en

Amendement 25
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat slechts 17 % van 
de 8 miljoen ICT-specialisten in de EU 
bestaat uit vrouwen;

Or. en

Amendement 26
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 73 % van de 
jongens tussen 15 en 16 jaar oud 
gemakkelijk digitale apparaten gebruiken 
waar ze minder bekend mee zijn, 
tegenover 63 % van de meisjes uit dezelfde 
leeftijdsgroep11;

Schrappen

__________________
11 EIGE-indicator 6. Bron: 
Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 
11 oktober 2018.

Or. es
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Amendement 27
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 73 % van de 
jongens tussen 15 en 16 jaar oud 
gemakkelijk digitale apparaten gebruiken 
waar ze minder bekend mee zijn, tegenover 
63 % van de meisjes uit dezelfde 
leeftijdsgroep11;

E. overwegende dat 73 % van de 
jongens tussen 15 en 16 jaar oud 
gemakkelijk digitale apparaten gebruiken 
waar ze minder bekend mee zijn, tegenover 
63 % van de meisjes uit dezelfde 
leeftijdsgroep11; ondanks het feit dat 
meisjes beter presteren dan jongens op het 
vlak van digitale geletterdheid;

__________________ __________________
11 EIGE Indicator 6. Bron: Informatieblad 
van EIGE over gendergelijkheid en 
digitalisering in de Europese Unie, 
gepubliceerd op 11 oktober 2018.

11 EIGE Indicator 6. Bron: Informatieblad 
van EIGE over gendergelijkheid en 
digitalisering in de Europese Unie, 
gepubliceerd op 11 oktober 2018.

Or. en

Amendement 28
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 73 % van de 
jongens tussen 15 en 16 jaar oud 
gemakkelijk digitale apparaten gebruiken 
waar ze minder bekend mee zijn, tegenover 
63 % van de meisjes uit dezelfde 
leeftijdsgroep11;

E. overwegende dat het erop lijkt dat 
73 % van de jongens tussen 15 en 16 jaar 
oud gemakkelijk apparaten gebruikt waar 
ze minder bekend mee zijn, en dat 37 % 
van de meisjes uit dezelfde leeftijdsgroep 
dat juist weer heeft met andere 
materialen11;

__________________ __________________
11 EIGE Indicator 6. Bron: Informatieblad 
van EIGE over gendergelijkheid en 
digitalisering in de Europese Unie, 
gepubliceerd op 11 oktober 2018.

11 EIGE Indicator 6. Bron: Informatieblad 
van EIGE over gendergelijkheid en 
digitalisering in de Europese Unie, 
gepubliceerd op 11 oktober 2018.



PE658.725v01-00 16/101 AM\1214273NL.docx

NL

Or. en

Amendement 29
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat genderstereotypen 
een grote invloed hebben op de keuze voor 
bepaalde vakken; overwegende dat zeer 
weinig tienermeisjes in de EU-lidstaten 
(minder dan 3 %) geïnteresseerd zijn in een 
baan in de ICT-sector op dertigjarige 
leeftijd12;

F. overwegende dat genderstereotypen 
een grote invloed hebben op de keuze voor 
bepaalde vakken; overwegende dat zeer 
weinig tienermeisjes in de EU-lidstaten 
(minder dan 3 %) geïnteresseerd zijn in een 
baan in de ICT-sector op dertigjarige 
leeftijd12; overwegende dat docenten en 
ouders de genderstereotypen kunnen 
versterken door meisjes af te raden een 
ICT-loopbaan na te streven; overwegende 
dat het wegnemen van genderspecifieke 
verwachtingen over beroepen en het 
bevorderen van vrouwelijke rolmodellen 
binnen de STEM- en ICT-disciplines 
meisjes kan aanmoedigen ICT te 
studeren;

__________________ __________________
12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

Or. en

Amendement 30
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
genderstereotypen een grote invloed 

F. overwegende dat geslacht een grote 
invloed heeft op de keuze voor bepaalde 
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hebben op de keuze voor bepaalde vakken; 
overwegende dat zeer weinig tienermeisjes 
in de EU-lidstaten (minder dan 3 %) 
geïnteresseerd zijn in een baan in de ICT-
sector op dertigjarige leeftijd12;

vakken; overwegende dat er een groeiende 
interesse bestaat onder tienermeisjes om in 
de ICT-sector te werken en dat ze niet 
noodzakelijkerwijs in dezelfde mate 
betrokken hoeven te zijn doordat hun kijk 
hierop verschilt van tienerjongens, 
waarbij de vorming van een gezin ook 
prioriteit heeft bij hun persoonlijke 
voldoening12;

__________________ __________________
12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

Or. es

Amendement 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
genderstereotypen een grote invloed 
hebben op de keuze voor bepaalde 
vakken; overwegende dat zeer weinig 
tienermeisjes in de EU-lidstaten (minder 
dan 3 %) geïnteresseerd zijn in een baan in 
de ICT-sector op dertigjarige leeftijd12;

F. overwegende dat zeer weinig 
tienermeisjes in de EU-lidstaten (minder 
dan 3 %) geïnteresseerd zijn in een baan in 
de ICT-sector op dertigjarige leeftijd12;

__________________ __________________
12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

Or. fr

Amendement 32
Christine Anderson
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
genderstereotypen een grote invloed 
hebben op de keuze voor bepaalde vakken; 
overwegende dat zeer weinig tienermeisjes 
in de EU-lidstaten (minder dan 3 %) 
geïnteresseerd zijn in een baan in de ICT-
sector op dertigjarige leeftijd12;

F. overwegende dat genderverschillen 
een grote invloed hebben op de keuze voor 
bepaalde vakken; overwegende dat zeer 
weinig tienermeisjes in de EU-lidstaten 
(minder dan 3 %) geïnteresseerd zijn in een 
baan in de ICT-sector op dertigjarige 
leeftijd12;

__________________ __________________
12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

12 Informatieblad van EIGE over 
gendergelijkheid en digitalisering in de 
Europese Unie, gepubliceerd op 11 oktober 
2018.

Or. en

Amendement 33
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er een hoge 
frequentie van seksuele intimidatie op 
STEM-onderwijslocaties is, onder andere 
op scholen en universiteiten en op de 
werkvloer, met name gericht op jongere 
vrouwelijke stagiaires en jonge vrouwen 
met onzeker werk, waardoor vrouwen 
verder worden uitgesloten van de sector;

Or. en

Amendement 34
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat vrouwen in de 
informatie- en communicatiesector 19 % 
minder verdienen dan mannen; 
overwegende dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen rechtstreeks 
bijdraagt aan de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen13;

Schrappen

__________________
13 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/women-ict

Or. es

Amendement 35
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat vrouwen in de 
informatie- en communicatiesector 19 % 
minder verdienen dan mannen; 
overwegende dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen rechtstreeks 
bijdraagt aan de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen13;

G. overwegende dat vrouwen in de 
informatie- en communicatiesector, 
vanwege persoonlijke keuzes en 
voorkeuren ten aanzien van werk en 
privéleven, 19 % minder verdienen dan 
mannen;

__________________
13 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/women-ict

Or. en

Amendement 36
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het salarisniveau 
van mannen en vrouwen moet 
beantwoorden aan het beginsel van 
evenredigheid en gelijkheid onder gelijke 
voorwaarden, terwijl vrouwen in de 
informatie- en communicatiesector 19 % 
minder verdienen dan mannen; 
overwegende dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen rechtstreeks 
bijdraagt aan de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen;

Or. es

Amendement 37
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen als 
demografische groep wereldwijd minder 
vaak gebruikmaken van het internet, om 
software te installeren, online radio te 
luisteren of televisie te kijken, online te 
bankieren of e-commercediensten te 
gebruiken, dan mannen;

Schrappen

Or. es

Amendement 38
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het aantal 
vrouwen dat werkzaam is in de 
cyberbeveiligingssector de afgelopen paar 
jaar is gestegen, maar dat dit aantal 
desondanks zeer laag blijft en dat 
vrouwen minder dan 20 % van de 
cyberbeveiligingsprofessionals in Europa 
uitmaken;

I. overwegende dat het aantal 
vrouwen dat werkzaam is in de 
cyberbeveiligingssector de afgelopen paar 
jaar is gestegen;

Or. es

Amendement 39
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het aantal 
vrouwen dat werkzaam is in de 
cyberbeveiligingssector de afgelopen paar 
jaar is gestegen, maar dat dit aantal 
desondanks zeer laag blijft en dat vrouwen 
minder dan 20 % van de 
cyberbeveiligingsprofessionals in Europa 
uitmaken;

I. overwegende dat het aantal 
vrouwen dat werkzaam is in de 
cyberbeveiligingssector de afgelopen paar 
jaar is gestegen en dat vrouwen minder dan 
20 % van de 
cyberbeveiligingsprofessionals in Europa 
uitmaken;

Or. fr

Amendement 40
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat volgens het 
Global Gender Gap Report 2018 van het 
Wereldeconomisch Forum slechts 22 % 
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van de KI-deskundigen wereldwijd bestaat 
uit vrouwen tegenover 78 % mannen, en 
dat er dus nog een genderkloof van 72 % 
moet worden gedicht;

Or. en

Amendement 41
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat in 2019 van elke 
100 USD die werd geïnvesteerd in 
Europese technologiebedrijven, 92 USD 
werd besteed aan het opzetten van teams 
die uit louter mannen bestonden1 bis;
__________________
1 bis 
https://2019.stateofeuropeantech.com/cha
pter/diversity-inclusion/article/state-di-
european-tech/

Or. en

Amendement 42
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
en horizontale segregatie is in de ICT-

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
en horizontale segregatie is in de ICT-
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sector en vrouwen vaak overgekwalificeerd 
zijn voor de posities die ze innemen; 
overwegende dat slechts een kleine 
minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

sector en vrouwen vaak overgekwalificeerd 
zijn voor de posities die ze innemen; 
overwegende dat slechts een kleine 
minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult; overwegende dat gebruik en 
productie van software een cruciaal 
middel zijn voor de digitale transformatie; 
overwegende dat de genderkloof onder 
softwareontwikkelaars en ingenieurs een 
belangrijke factor is in de zin van de 
betrokkenheid van vrouwen alsook een 
potentiële bewuste en onbewuste neiging 
tot genderdiscriminatie binnen KI-
applicaties, videospellen en speelgoed en 
overige applicaties als gevolg van een 
gebrek aan diversiteit binnen de banen op 
het vlak van ICT, software engineering en 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
en horizontale segregatie is in de ICT-
sector en vrouwen vaak 
overgekwalificeerd zijn voor de posities 
die ze innemen; overwegende dat slechts 
een kleine minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

K. overwegende dat vrouwen een plek 
moeten kunnen vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat vrouwen vaak 
overgekwalificeerd zijn voor de posities 
die ze innemen; overwegende dat slechts 
een kleine minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

Or. fr
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Amendement 44
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
en horizontale segregatie is in de ICT-
sector en vrouwen vaak overgekwalificeerd 
zijn voor de posities die ze innemen; 
overwegende dat slechts een kleine 
minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals genderstereotypen, door mannen 
gedomineerde werkplekken, waar de 
gender- en raciale diversiteit vaak 
ontbreekt en giftige werkculturen en -
praktijken, discriminatie en seksuele 
intimidatie kunnen ontstaan, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
en horizontale segregatie is in de ICT-
sector en vrouwen vaak overgekwalificeerd 
zijn voor de posities die ze innemen; 
overwegende dat slechts een kleine 
minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

Or. en

Amendement 45
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
en horizontale segregatie is in de ICT-
sector en vrouwen vaak 
overgekwalificeerd zijn voor de posities 
die ze innemen; overwegende dat slechts 

K. overwegende dat het voor vrouwen 
lastig is om een plek te vinden in de ICT-
sector en dat het voor hen nog moeilijker 
wordt als zij in een slachtofferrol worden 
geplaatst ten opzichte van mannen, 
waardoor een beeld ontstaat van 
onzekerheid en onderwaardering dat niet 
bijdraagt aan hun zelfvertrouwen ter 
verdediging van hun waardigheid 
waarmee hun kwaliteiten en bijzondere 
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een kleine minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

eigenschappen als vrouw worden 
versterkt;

Or. es

Amendement 46
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
en horizontale segregatie is in de ICT-
sector en vrouwen vaak 
overgekwalificeerd zijn voor de posities 
die ze innemen; overwegende dat slechts 
een kleine minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende factoren, 
zoals gendervoorkeuren, persoonlijke 
keuzes of onvoorziene omstandigheden, 
lastig is om een plek te vinden in de ICT-
sector; overwegende dat er aanzienlijke 
verticale en horizontale segregatie is in de 
ICT-sector en vrouwen soms 
overgekwalificeerd blijken te zijn voor de 
posities die ze innemen, onder andere door 
eigen keuze; overwegende dat slechts een 
kleine minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

Or. en

Amendement 47
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, lastig is om 
een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 

K. overwegende dat het voor vrouwen 
als gevolg van verschillende obstakels, 
zoals vooroordelen en door mannen 
gedomineerde werkplekken, vaker lastig is 
om een plek te vinden in de ICT-sector; 
overwegende dat er aanzienlijke verticale 
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en horizontale segregatie is in de ICT-
sector en vrouwen vaak overgekwalificeerd 
zijn voor de posities die ze innemen; 
overwegende dat slechts een kleine 
minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

en horizontale segregatie is in de ICT-
sector en vrouwen vaak overgekwalificeerd 
zijn voor de posities die ze innemen; 
overwegende dat slechts een kleine 
minderheid van vrouwen een 
leidinggevende rol als software engineer 
vervult;

Or. en

Amendement 48
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de “lekkende 
pijplijn”), vaak vanwege een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
beperkingen van organisatorische aard en 
een door mannen gedomineerde 
werkomgeving;

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun hogere opleiding en hun 
academische mogelijkheden en carrières 
in de ICT-sector opgeven (een fenomeen 
dat bekendstaat als de “lekkende pijplijn”), 
vaak vanwege een slecht evenwicht tussen 
werk en privéleven, beperkingen van 
organisatorische aard en een door mannen 
gedomineerde werkomgeving; 
overwegende dat het jaarlijkse 
productiviteitsverlies voor de Europese 
economie als gevolg van vrouwen die 
digitale banen opgeven en inactief 
worden, 16,1 miljard EUR bedraagt1 bis;
__________________
1 bis Women in the Digital Age (2018).

Or. en

Amendement 49
Annika Bruna, Virginie Joron
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de “lekkende 
pijplijn”), vaak vanwege een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
beperkingen van organisatorische aard en 
een door mannen gedomineerde 
werkomgeving;

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de “lekkende 
pijplijn”), vaak vanwege een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven, met 
name doordat een ouderschapsloon in de 
lidstaten van de Europese Unie nagenoeg 
onbestaande is of in te beperkte mate is 
ingevoerd, beperkingen van 
organisatorische aard en een door mannen 
gedomineerde werkomgeving;

Or. fr

Amendement 50
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de “lekkende 
pijplijn”), vaak vanwege een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
beperkingen van organisatorische aard en 
een door mannen gedomineerde 
werkomgeving;

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de “lekkende 
pijplijn”), vaak vanwege keuzes ten 
aanzien van werk en privéleven (met 
name gezinsgerichte keuzes), prioriteiten 
en voorkeuren, beperkingen van 
organisatorische aard, werkdruk en/of 
onvoorziene omstandigheden;

Or. en

Amendement 51
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de 
“lekkende pijplijn”), vaak vanwege een 
slecht evenwicht tussen werk en 
privéleven, beperkingen van 
organisatorische aard en een door 
mannen gedomineerde werkomgeving;

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector en dat het niveau van 
betrokkenheid in deze zeer concurrerende 
sector rechtstreeks verband houdt met de 
mogelijkheid om persoonlijke 
verwachtingen en gezinsvorming met 
elkaar te verzoenen, wat ook zeer 
bevredigend is;

Or. es

Amendement 52
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de “lekkende 
pijplijn”), vaak vanwege een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
beperkingen van organisatorische aard en 
een door mannen gedomineerde 
werkomgeving;

L. overwegende dat er naar 
verhouding weinig vrouwen werkzaam zijn 
in de ICT-sector, dat een groot aantal 
vrouwen hun ICT-carrière opgeven (een 
fenomeen dat bekendstaat als de “lekkende 
pijplijn”), vaak vanwege een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
beperkingen van organisatorische aard.

Or. fr

Amendement 53
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat er binnen de IT-
sector een aanzienlijke toename is van het 
aantal vrouwelijke bestuursleden, maar dat 
het ook de sector is met het hoogste 
percentage bedrijven met enkel mannen in 
het bestuur;

M. overwegende dat er binnen de IT-
sector een aanzienlijke toename is van het 
aantal vrouwelijke bestuursleden, maar dat 
het ook de sector is met het hoogste 
percentage bedrijven met enkel mannen in 
het bestuur en dat niet zonder meer een 
quotasysteem mag worden toegepast dat 
niet beantwoordt aan de verdiensten en 
vereisten die dergelijke functies met zich 
meebrengen;

Or. es

Amendement 54
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat digitale 
competentie het vermogen betekent om 
digitale informatie te verwerven, te 
verwerken en te communiceren, en wordt 
beïnvloed door de socioculturele en 
economische achtergrond; overwegende 
dat vrouwen meer tijd besteden aan 
onbetaalde zorg en huishoudelijk werk; 
overwegende dat dit een beperking vormt 
voor hun vrije tijd, de tijd die ze besteden 
aan betaald werk en de mogelijkheid om 
digitale competentie en vaardigheden in 
internetgebruik op te doen; overwegende 
dat acties gericht op het creëren van 
bewustzijn, het uitdagen van 
genderstereotypen en bestaande normen, 
en het beter verdelen van onbetaalde 
kinderzorg en huishoudelijk werk kunnen 
zorgen voor een grotere deelname van 
vrouwen aan de (digitale) arbeidsmarkten 
en opleidingen, zodat deze meer digitale 
competentie op kunnen doen;
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Or. en

Amendement 55
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat slechts een zeer 
klein percentage van de durfkapitalisten, 
kapitaalverstrekkers en investeerders 
vrouw is; overwegende dat wanneer 
meisjes vanaf de basisschool en de 
middelbare school tot en met de 
universiteit minder geneigd zijn ICT- en 
STEM-vakken te volgen, en dat wanneer 
vrouwen vervolgens in aanzienlijk 
mindere mate actief zijn op deze gebieden 
van de arbeidsmarkt en als oprichters en 
eigenaren van private bedrijven en 
startende ondernemingen, dit lagere 
percentage vrouwen binnen de 
technologie een direct effect heeft op de 
maatschappelijke ontwikkeling en zorgt 
voor vertekende innovatie in de zin van 
welke nieuwe innovaties en technologieën 
voor de consument beschikbaar worden 
gemaakt;

Or. en

Amendement 56
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat vrouwen en 
mannen verschillend zijn, elkaar 
aanvullen en andere voorkeuren hebben; 
overwegende dat het begrijpelijk is dat zij 
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verschillende studierichtingen kiezen; 
overwegende dat zo de meeste mannen 
kiezen voor ICT, terwijl in filosofie, talen, 
economische en sociale wetenschappen of 
paramedische beroepen mannen ruim 
ondervertegenwoordigd zijn (85 % 
vrouwen); overwegende dat deze cijfers in 
grote mate te verklaren zijn door de 
keuzevrijheid van de individuen;

Or. fr

Amendement 57
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat vrouwen en 
meisjes in plattelandsgebieden en moeilijk 
te bereiken regio’s nog beperktere 
toegang hebben tot het internet en digitale 
technologieën, en daardoor aanzienlijke 
belemmeringen ondervinden om het 
digitale potentieel van de moderne 
technologie volledig te omarmen;

Or. en

Amendement 58
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat als meer vrouwen 
zich begeven op de markt van digitale 
banen, de sector enorm zou profiteren van 
een onaangeboorde talentenpool van 
vaardigheden en uiteenlopende 
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gezichtspunten, hetgeen een jaarlijkse 
bnp-impuls van 16 miljard EUR aan de 
Europese economie zou geven;

Or. en

Amendement 59
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging M ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M ter. overwegende dat digitale inclusie 
betekent dat alle individuele personen en 
gemeenschappen toegang hebben tot en 
gebruik kunnen maken van ICT; 
overwegende dat meisjes en vrouwen 
worden uitgesloten van digitale inclusie 
vanwege gebrek aan toegang, 
betaalbaarheid en onderwijs alsook 
gendergerelateerde verwachtingen en 
sociaal-culturele normen, geringere 
deelname aan onderwijs op het gebied van 
STEM- en ICT-vakken, beperkt gebruik 
van digitale middelen en minder activiteit 
op sociale platforms als gevolg van 
cybergeweld tegen meisjes en vrouwen; 
overwegende dat de dimensie van 
gendergerelateerde digitale inclusie deel 
moet uitmaken van alle EU-initiatieven en 
-investeringen met betrekking tot ICT en 
digitalisering;

Or. en

Amendement 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging M ter (nieuw)



AM\1214273NL.docx 33/101 PE658.725v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

M ter. overwegende dat vrouwen en 
mannen verschillend zijn en elkaar 
aanvullen, dat zij vaak verschillende 
voorkeuren hebben en dat het streven 
naar strikte gelijkheid op het gebied van 
studie of beroep contraproductief zou zijn;

Or. fr

Amendement 61
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging M quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M quater. overwegende dat digitale 
financiële inclusie betekent dat formele 
financiële diensten die zijn toegespitst op 
de behoeften en die op verantwoordelijke 
wijze worden geleverd tegen een 
betaalbare prijs, digitaal toegankelijk zijn 
en kunnen worden gebruikt; overwegende 
dat wetten en normen die het recht van 
vrouwen kunnen ondermijnen om deel te 
nemen aan het arbeidsproces, om 
vermogen te beheren, om formele 
bedrijven te vestigen en financiering 
daarvoor te vinden, en om eigen 
financiële beslissingen te nemen, de 
voornaamste redenen zijn van de 
financiële exclusie van vrouwen; 
overwegende dat ongeveer een miljard 
vrouwen nog altijd geen toegang heeft tot 
formele financiële diensten vanwege 
gebrekkige toegang tot 
identificatiedocumenten, mobiele 
telefoons, digitale vaardigheden, 
financiële capaciteit, of worden 
opgescheept met voor hen ongeschikte 
producten; overwegende dat betere 
toegang tot en gebruik van 
verantwoordelijke digitale financiële 
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diensten kunnen bijdragen aan de 
financiële capaciteit en economische 
onafhankelijkheid van vrouwen;

Or. en

Amendement 62
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging M quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M quinquies. overwegende dat de 
mogelijkheden voor vrouwen van toegang 
tot en gebruik van digitale technologieën 
worden beïnvloed door marktgerelateerde 
factoren zoals investeringen, regelgeving 
en mededinging; overwegende dat in 
plattelandsgebieden investeringen in 
digitale infrastructuur financieel minder 
winstgevend zijn; overwegende dat 
vrouwen en meisjes met name in 
ontwikkelingslanden over het algemeen 
werkzaam zijn in de landbouw en dat hun 
werk vaak onbetaald is en zij kortere en 
onzekerdere banen hebben; overwegende 
dat dit ertoe leidt dat zij leven in een 
technologie-arme omgeving en 
moeilijkheden ondervinden bij de 
toegankelijkheid tot digitale 
technologieën; overwegende dat de 
toegankelijkheid van digitale diensten en 
veilige toegang tot internet van cruciaal 
belang zijn voor digitale gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 63
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging M sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

M sexies. overwegende dat 
cyberintimidatie nog altijd een enorm 
probleem vormt bij de ontwikkeling van 
softwareapplicaties in het onderwijs; 
overwegende dat een aanzienlijk aantal 
mensen tijdens de COVID-19-periode het 
slachtoffer is geworden van nieuwe 
vormen van seksuele en psychologische 
intimidatie op het internet, onder andere 
in de vorm van “Zoom-bombing”, stalken 
en internetdreigingen; overwegende dat 
op een groot deel van de werkplekken, met 
inbegrip van de EU-instellingen, geen 
maatregelen zijn genomen om deze 
nieuwe vormen van seksuele en 
psychologische intimidatie aan te pakken;

Or. en

Amendement 64
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging M septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M septies. overwegende dat 
objectivering, hyperseksualisering en 
exploitatie van vrouwen online, in het 
bijzonder via pornografie op het internet, 
een verwoestend effect heeft op de 
ontwikkeling van seksualiteit en 
gendergelijkheid in het algemeen;

Or. en

Amendement 65
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering;

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering, met 
concrete maatregelen gericht op het 
specifiek vergroten van de deelname van 
vrouwen en meisjes in de sector;

Or. en

Amendement 66
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering;

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de digitale economie en samenleving 
te stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
en -initiatieven op het gebied van 
vaardigheden en onderwijs met 
betrekking tot digitalisering;

Or. en
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Amendement 67
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering;

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector zo veel mogelijk in 
hun volledige context aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering;

Or. en

Amendement 68
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering;

1. neemt nota van de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering;

Or. fr
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Amendement 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie de 
diepe kloof tussen mannen en vrouwen 
binnen de ICT-sector aan te pakken in de 
digitale agenda, de Europese digitale 
strategie en alle andere beleidsmaatregelen 
op het gebied van digitalisering;

1. is ingenomen met de in de 
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 
opgenomen toezeggingen van de 
Commissie om de deelname van vrouwen 
aan de informatiemaatschappij te 
stimuleren; verzoekt de Commissie te 
streven naar een grotere betrokkenheid 
van vrouwen die dit wensen binnen de 
ICT-sector in de digitale agenda, de 
Europese digitale strategie en alle andere 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
digitalisering;

Or. fr

Amendement 70
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de maatregelen ter bevordering van de 
digitale transitie in lijn te brengen met de 
doelstellingen van de Unie inzake 
gendergelijkheid; benadrukt dat de 
digitale transitie niemand buiten moet 
sluiten en vraagt om maatregelen ter 
bestrijding van discriminatie bij de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor vrouwen 
en ter bestrijding van de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen, alsook maatregelen 
om te zorgen voor eerlijke en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden voor vrouwen in 
de digitale sector;

Or. en
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Amendement 71
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat een grotere 
deelname van vrouwen aan de digitale 
sector ook een belangrijk effect heeft op 
de bestrijding van de 
genderongelijkheden, stereotypen en 
vormen van discriminatie die worden 
gereproduceerd via het ontwerp en 
gebruik van technologie;

Or. en

Amendement 72
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de digitale kloof tussen 
mannen en vrouwen bij de 
onderhandelingen over de programma’s in 
het kader van het volgend meerjarig 
financieel kader (MFK) en de fondsen en 
leningen in het kader van het herstelplan, 
en onder vrouwen de kennis over deze 
mechanismen te vergroten;

2. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de digitale kloof tussen 
mannen en vrouwen bij de 
onderhandelingen over de programma’s in 
het kader van het volgend meerjarig 
financieel kader (MFK) en de fondsen en 
leningen in het kader van het herstelplan, 
gendergebaseerde begrotingen toe te 
passen op alle fondsen en programma’s 
op basis van meetbare indicatoren en in 
overleg met maatschappelijke 
organisaties, met name op het gebied van 
vrouwenrechten en vrouwenorganisaties, 
en de kennis over deze mechanismen te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 73
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de digitale kloof tussen 
mannen en vrouwen bij de 
onderhandelingen over de programma’s in 
het kader van het volgend meerjarig 
financieel kader (MFK) en de fondsen en 
leningen in het kader van het herstelplan, 
en onder vrouwen de kennis over deze 
mechanismen te vergroten;

2. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de digitale kloof tussen 
mannen en vrouwen bij de 
onderhandelingen over de programma’s in 
het kader van het volgend meerjarig 
financieel kader (MFK) en de fondsen en 
leningen in het kader van het herstelplan, 
en onder vrouwen de kennis over deze 
mechanismen te vergroten; benadrukt dat 
gendergebaseerde begrotingen en 
gendermainstreaming deel uit moeten 
maken van beleidsmaatregelen ter 
ondersteuning van ICT-ontwikkeling;

Or. en

Amendement 74
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de digitale kloof tussen 
mannen en vrouwen bij de 
onderhandelingen over de programma’s in 
het kader van het volgend meerjarig 
financieel kader (MFK) en de fondsen en 
leningen in het kader van het herstelplan, 
en onder vrouwen de kennis over deze 
mechanismen te vergroten;

2. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met dit noodzakelijke streven naar 
gelijke toegang voor mannen en vrouwen 
bij de onderhandelingen over de 
programma’s in het kader van het volgend 
meerjarig financieel kader (MFK) en de 
fondsen en leningen in het kader van het 
herstelplan, en onder vrouwen de kennis 
over deze mechanismen te vergroten;

Or. es
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Amendement 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te voorzien in passende 
financiering voor programma’s die tot 
doel hebben meer meisjes en vrouwen aan 
te trekken voor opleidingen en beroepen 
in de STEM-disciplines; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan 
ondernemerschapsprogramma’s in te 
stellen die vrouwen en meisjes 
financiering bieden om technologische 
projecten of nieuwe ondernemingen op te 
zetten; vraagt de Commissie en de 
lidstaten bedrijven die genderevenwichtig 
zijn, positief te discrimineren ten aanzien 
van de toegang tot Europese fondsen;

Or. en

Amendement 76
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om ICT-diensten in te kopen 
van dienstverleners met 
genderevenwichtige bedrijven en 
besturen;

Or. en
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Amendement 77
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. roept de Commissie op om de 
volledige uitvoering van de ministeriële 
toezeggingsverklaring “Women in Digital” 
te waarborgen;

3. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de volledige uitvoering van de 
ministeriële toezeggingsverklaring 
“Women in Digital” te waarborgen; roept 
de Commissie op om de uitvoering van de 
grensoverschrijdende nationale plannen 
inzake vrouwen binnen de digitale sector 
te monitoren;

Or. en

Amendement 78
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. brengt in herinnering dat vrouwen 
met een handicap, vrouwen die deel 
uitmaken van van oudsher 
gemarginaliseerde groepen, 
sociaaleconomisch achtergestelde 
vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen in 
plattelandsgebieden alsook vrouwelijke 
vluchtelingen en migranten specifieke 
behoeften hebben en problemen 
ondervinden wat betreft toegang tot 
digitale diensten en aanverwante 
infrastructuur; benadrukt het belang van 
een intersectionele aanpak van alle 
gendermainstreaminginitiatieven met 
betrekking tot betere toegang tot en meer 
gebruik van digitale diensten, onderwijs 
en werk in de digitale economie en 
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samenleving door vrouwen;

Or. en

Amendement 79
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om politieke strategieën uit te werken 
die gericht zijn op een grotere deelname 
van vrouwen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM), KI en onderzoek en 
ontwikkeling, en om een benadering op 
meerdere niveaus te hanteren om de 
genderkloof op alle niveaus van onderwijs 
en werkgelegenheid in de digitale sector te 
dichten;

Or. pl

Amendement 80
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan de digitale competentie, de 
digitale inclusie en de digitale financiële 
inclusie van meisjes en vrouwen te 
bevorderen door digitale strategieën te 
ontwerpen en uit te voeren die actief 
gericht zijn op het dichten van de digitale 
genderkloven op het gebied van 
onderwijs, arbeid, toegang en gebruik, en 
door de betaalbaarheid van digitale 
technologieën en onlineveiligheid te 
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verbeteren;

Or. en

Amendement 81
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat er in het digitale 
onderwijs op alle niveaus aandacht is voor 
het genderperspectief, ook bij 
buitenschoolse activiteiten, informeel en 
niet-formeel onderwijs, en het 
onderwijzend personeel; pleit voor 
specifieke strategieën voor verschillende 
leeftijdsgroepen;

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
rekening te houden met de persoonlijke 
keuzes en voorkeuren van meisjes bij hun 
voortgang in het digitale onderwijs op alle 
niveaus, ook bij buitenschoolse 
activiteiten, informeel en niet-formeel 
onderwijs, en het onderwijzend personeel; 
pleit voor specifieke strategieën voor 
verschillende leeftijdsgroepen;

Or. en

Amendement 82
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat er in het digitale 
onderwijs op alle niveaus aandacht is voor 
het genderperspectief, ook bij 
buitenschoolse activiteiten, informeel en 
niet-formeel onderwijs, en het 
onderwijzend personeel; pleit voor 
specifieke strategieën voor verschillende 
leeftijdsgroepen;

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat er op alle niveaus 
aandacht is voor digitaal onderwijs, ook bij 
buitenschoolse activiteiten, informeel en 
niet-formeel onderwijs, en het 
onderwijzend personeel; pleit voor 
specifieke strategieën voor verschillende 
leeftijdsgroepen;

Or. es
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Amendement 83
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat er in het digitale 
onderwijs op alle niveaus aandacht is voor 
het genderperspectief, ook bij 
buitenschoolse activiteiten, informeel en 
niet-formeel onderwijs, en het 
onderwijzend personeel; pleit voor 
specifieke strategieën voor verschillende 
leeftijdsgroepen;

4. benadrukt dat het belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat er in het digitale 
onderwijs op alle niveaus gelijke toegang 
is voor mannen en vrouwen, ook bij 
buitenschoolse activiteiten, informeel en 
niet-formeel onderwijs, en het 
onderwijzend personeel; pleit voor 
specifieke strategieën voor verschillende 
leeftijdsgroepen;

Or. fr

Amendement 84
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de lidstaten op ICT-
onderwijs toegankelijk te maken voor 
vrouwen met alle denkbare achtergronden 
door de lesmethoden, roosters en kosten 
aan te passen aan de diverse factoren die 
bepalend zijn voor de toegang van 
vrouwen tot onderwijs, zoals 
moederschap, migrantenstatus en 
armoede;

Or. en

Amendement 85
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept uitgevers op het “Matilda-
effect” te corrigeren door vrouwen 
erkenning te geven voor hun werk waar 
dat is toegeschreven aan mannen, zodat 
meisjes niet alleen mannelijke namen in 
wetenschappelijke boeken zien, maar ook 
vrouwelijke rolmodellen hebben;

Or. en

Amendement 86
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om de kloof tussen mannen en 
vrouwen in de ICT-sector te dichten en 
samen te werken om oplossingen te 
vinden en optimale werkwijzen te delen 
over betere inclusie van meisjes in digitaal 
onderwijs vanaf zeer jonge leeftijd; 
verzoekt de EU en de lidstaten om de door 
de VN en de VN-organen bepleite acties te 
ontwikkelen, steunen en implementeren;

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om optimale werkwijzen te delen over 
eerlijke kansen van meisjes in digitaal 
onderwijs vanaf zeer jonge leeftijd;

Or. en

Amendement 87
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5



AM\1214273NL.docx 47/101 PE658.725v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om de kloof tussen mannen en 
vrouwen in de ICT-sector te dichten en 
samen te werken om oplossingen te vinden 
en optimale werkwijzen te delen over 
betere inclusie van meisjes in digitaal 
onderwijs vanaf zeer jonge leeftijd; 
verzoekt de EU en de lidstaten om de door 
de VN en de VN-organen bepleite acties te 
ontwikkelen, steunen en implementeren;

5. spoort de Commissie en de 
lidstaten, ontwikkelaars, bedrijven en 
universiteiten aan om de kloof tussen 
mannen en vrouwen in de ICT-sector te 
dichten en samen te werken om 
oplossingen te vinden en optimale 
werkwijzen te delen over betere inclusie 
van meisjes in vakken die relevant zijn 
voor digitaal onderwijs vanaf jonge 
leeftijd; verzoekt de EU en de lidstaten om 
de door de VN en de VN-organen bepleite 
acties te ontwikkelen, steunen en 
implementeren;

Or. en

Amendement 88
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om de kloof tussen mannen en 
vrouwen in de ICT-sector te dichten en 
samen te werken om oplossingen te vinden 
en optimale werkwijzen te delen over 
betere inclusie van meisjes in digitaal 
onderwijs vanaf zeer jonge leeftijd; 
verzoekt de EU en de lidstaten om de door 
de VN en de VN-organen bepleite acties te 
ontwikkelen, steunen en implementeren;

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om genderverschillen in de ICT-sector 
aan te pakken en samen te werken om 
oplossingen te vinden en optimale 
werkwijzen te delen over betere inclusie 
van meisjes in digitaal onderwijs vanaf 
jonge leeftijd in het licht van de periode 
naar volwassenheid die eigen is aan het 
gendergerelateerde verschil;

Or. es

Amendement 89
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
om de kwestie van het lage aantal 
vrouwelijke ICT-studenten en ICT-
professionals grondig aan te pakken, ook in 
het geactualiseerde actieplan voor digitaal 
onderwijs; verzoekt onderwijsinstellingen 
om meisjes aan te sporen om op school te 
kiezen voor wiskunde, coderen, ICT en 
exacte vakken;

6. dringt er bij de Commissie op aan 
om de kwestie van het lage aantal 
vrouwelijke ICT-studenten en ICT-
professionals grondig aan te pakken, en te 
zorgen voor een krachtig 
genderperspectief in het programma 
Digitaal Europa en het geactualiseerde 
actieplan voor digitaal onderwijs; verzoekt 
onderwijsinstellingen om vanaf jonge 
leeftijd een gendercomponent op te nemen 
in alle STEM- en ICT-gerelateerde 
lesprogramma’s, lesmaterialen en 
lespraktijken, en om meisjes aan te sporen 
om op school te kiezen voor wiskunde, 
coderen, ICT en exacte vakken en deze 
vakken te blijven volgen;

Or. en

Amendement 90
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
om de kwestie van het lage aantal 
vrouwelijke ICT-studenten en ICT-
professionals grondig aan te pakken, ook in 
het geactualiseerde actieplan voor digitaal 
onderwijs; verzoekt onderwijsinstellingen 
om meisjes aan te sporen om op school te 
kiezen voor wiskunde, coderen, ICT en 
exacte vakken;

6. dringt er bij de Commissie op aan 
om de kwestie van het lage aantal 
vrouwelijke ICT-studenten en ICT-
professionals grondig aan te pakken, ook in 
het geactualiseerde actieplan voor digitaal 
onderwijs, met inbegrip van het probleem 
van toegankelijkheid van kostbare digitale 
apparatuur, dat weer verdere nadelige 
factoren heeft voor meisjes en vrouwen 
uit gezinnen met een lager inkomen; 
verzoekt onderwijsinstellingen om meisjes 
aan te sporen om op school te kiezen voor 
wiskunde, coderen, ICT en exacte vakken;

Or. en
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Amendement 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan 
om de kwestie van het lage aantal 
vrouwelijke ICT-studenten en ICT-
professionals grondig aan te pakken, ook 
in het geactualiseerde actieplan voor 
digitaal onderwijs; verzoekt 
onderwijsinstellingen om meisjes aan te 
sporen om op school te kiezen voor 
wiskunde, coderen, ICT en exacte vakken;

6. verzoekt onderwijsinstellingen om 
meisjes aan te sporen om op school te 
kiezen voor wiskunde, coderen, ICT en 
exacte vakken; herinnert er evenwel aan 
dat de vrijheid om eender welk beroep uit 
te oefenen een vrije keuze is voor de 
vrouwen en dat elk beleid van verplichte 
pariteit hierin een hindernis vormt die 
onrechtvaardigheid teweegbrengt en de 
individuele vrijheid aantast;

Or. fr

Amendement 92
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan samen te werken met 
onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties, teneinde 
onderwijsmethoden binnen de ICT die 
genderstereotypen voortzetten tegen het 
licht te houden en opnieuw te ontwerpen;

Or. en

Amendement 93
Terry Reintke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is 
om vrouwen een groter gevoel van 
autonomie te geven in de STEM-vakken 
(wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), ervoor te zorgen dat ICT een 
integraal onderdeel uitmaakt van de 
identiteit van meisjes in voorschools- en 
basisonderwijs, en schadelijke 
stereotypische genderrollen voor meisjes 
en jongens worden losgelaten;

7. onderstreept dat het belangrijk is 
dat vrouwen en meisjes mede hun eigen 
toekomst vormgeven in de STEM-vakken 
(wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), en om ervoor te zorgen dat ICT 
een integraal onderdeel uitmaakt van het 
onderricht in voorschools- en 
basisonderwijs, en schadelijke 
stereotypische genderrollen voor meisjes 
en jongens worden losgelaten;

Or. en

Amendement 94
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is 
om vrouwen een groter gevoel van 
autonomie te geven in de STEM-vakken 
(wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), ervoor te zorgen dat ICT een 
integraal onderdeel uitmaakt van de 
identiteit van meisjes in voorschools- en 
basisonderwijs, en schadelijke 
stereotypische genderrollen voor meisjes 
en jongens worden losgelaten;

7. onderstreept dat het belangrijk is 
om vrouwen een groter gevoel van 
autonomie te geven in de STEM-vakken 
(wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), ervoor te zorgen dat ICT een 
integraal onderdeel uitmaakt van de 
identiteit van meisjes in voorschools- en 
basisonderwijs, en afstand wordt gedaan 
van het perspectief en de 
gendervooroordelen die zo schadelijk zijn 
voor meisjes en jongens;

Or. es

Amendement 95
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is 
om vrouwen een groter gevoel van 
autonomie te geven in de STEM-vakken 
(wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), ervoor te zorgen dat ICT een 
integraal onderdeel uitmaakt van de 
identiteit van meisjes in voorschools- en 
basisonderwijs, en schadelijke 
stereotypische genderrollen voor meisjes 
en jongens worden losgelaten;

7. onderstreept dat het belangrijk is 
om iedereen een groter gevoel van 
autonomie te geven in de STEM-vakken 
(wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), ervoor te zorgen dat ICT een 
integraal onderdeel uitmaakt van de 
identiteit van meisjes in voorschools- en 
basisonderwijs, en schadelijke 
stereotypische genderrollen voor meisjes 
en jongens worden losgelaten;

Or. en

Amendement 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is 
om vrouwen een groter gevoel van 
autonomie te geven in de STEM-vakken 
(wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde), ervoor te zorgen dat ICT een 
integraal onderdeel uitmaakt van de 
identiteit van meisjes in voorschools- en 
basisonderwijs, en schadelijke 
stereotypische genderrollen voor meisjes 
en jongens worden losgelaten;

7. onderstreept dat het belangrijk is 
om meisjes uitgebreid te informeren over 
de STEM-vakken (wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde), 
ervoor te zorgen dat ICT een integraal 
onderdeel uitmaakt van de identiteit van 
meisjes in voorschools- en basisonderwijs, 
zodat zij hun studiekeuze kunnen maken 
met volledige kennis van de 
mogelijkheden voor zowel meisjes als 
jongens.

Or. fr

Amendement 97
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op alle onderwijsniveaus 
mentorprogramma’s op te zetten met 
vrouwelijke rolmodellen uit de ICT-sector;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op alle onderwijsniveaus 
mentorprogramma’s op te zetten met 
vrouwelijke rolmodellen uit de ICT-sector; 
roept de Commissie en de lidstaten op 
bewustmakingscampagnes te bevorderen, 
die gericht zijn op studenten en ouders en 
die de genderstereotypen over wat typisch 
mannelijke of vrouwelijke vakken of 
banen zijn, te bestrijden;

Or. en

Amendement 98
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op alle onderwijsniveaus 
mentorprogramma’s op te zetten met 
vrouwelijke rolmodellen uit de ICT-sector;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op alle onderwijsniveaus 
mentorprogramma’s op te zetten met 
vrouwelijke rolmodellen uit de ICT-sector; 
roept de Commissie en de lidstaten op 
bewustmakingscampagnes te bevorderen, 
die gericht zijn op zowel studenten als hun 
ouders en die de genderstereotypen 
binnen schoolprojecten en banen 
bestrijden;

Or. en

Amendement 99
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op alle onderwijsniveaus 
mentorprogramma’s op te zetten met 
vrouwelijke rolmodellen uit de ICT-sector;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op alle onderwijsniveaus 
mentorprogramma’s op te zetten met, in de 
mate van het mogelijke, vrouwelijke 
rolmodellen uit de ICT-sector, zonder dat 
deze maatregel tot discriminatie bij 
aanwervingen leidt;

Or. fr

Amendement 100
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om bij de ontwikkeling van het digitale 
onderwijsbeleid rekening te houden met 
het genderperspectief en ervoor te zorgen 
dat zowel mannelijke als vrouwelijke 
studenten gelijk gekwalificeerd zijn om de 
taken en rollen van hun toekomstige 
beroep op een veranderende arbeidsmarkt 
te vervullen en gelijke kansen te krijgen 
waardoor ze de uitdagingen die 
voortkomen uit het mondiale 
concurrentievermogen in de toekomst 
kunnen aangaan;

Or. pl

Amendement 101
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen; 
benadrukt dat de aanbeveling van de 
Raad inzake beroepsonderwijs en -
opleiding en de bijgewerkte Europese 
vaardighedenagenda moeten zorgen voor 
een genderperspectief;

Or. en

Amendement 102
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te ondersteunen 
en de mogelijkheden aan te passen 
teneinde de beroepsmatige overgang van 
vrouwen naar ICT-gerelateerde functies 
te bevorderen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 103
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
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ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen;

ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden te 
bevorderen en de digitale uitsluiting van 
alle kwetsbare groepen in de 
maatschappij, met inbegrip van vrouwen 
en ouderen, aan te pakken;

Or. pl

Amendement 104
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen die blijk geven van 
een echte interesse in dit vak, te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 105
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden, de 
bijscholing en de herscholing van meisjes 
en vrouwen te bevorderen;

Or. en
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Amendement 106
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van 
meisjes en vrouwen te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een leven lang leren te 
ondersteunen, evenals opleidingen en 
regelingen om de e-vaardigheden van met 
name meisjes en vrouwen te bevorderen;

Or. fr

Amendement 107
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid en maatregelen aan te 
nemen om het fenomeen van de lekkende 
pijplijn aan te pakken;

Schrappen

Or. es

Amendement 108
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid en maatregelen aan te 
nemen om het fenomeen van de lekkende 
pijplijn aan te pakken;

10. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid en maatregelen aan te 
nemen om vrouwen in staat te stellen een 
baan in de digitale sector en het privé- en 
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gezinsleven te combineren.

Or. fr

Amendement 109
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid en maatregelen aan te 
nemen om het fenomeen van de lekkende 
pijplijn aan te pakken;

10. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid en maatregelen aan te 
nemen om het behoud van banen in 
belangrijke economische sectoren aan te 
moedigen;

Or. pl

Amendement 110
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op beleid en maatregelen door te voeren 
om de hoge incidentie van seksuele 
intimidatie op STEM-onderwijslocaties en 
-scholen aan te pakken;

Or. en

Amendement 111
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. pleit ervoor dat gendergelijkheid 
een permanent en structureel onderdeel 
wordt van de toekomstige EU-strategie en 
beleidsmaatregelen voor jongeren;

11. pleit ervoor dat de bevordering van 
gelijke kansen, zonder discriminerend 
procedé, voor vrouwen en mannen een 
permanent en structureel onderdeel wordt 
van de toekomstige EU-strategie en 
beleidsmaatregelen voor jongeren;

Or. fr

Amendement 112
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. pleit ervoor dat gendergelijkheid 
een permanent en structureel onderdeel 
wordt van de toekomstige EU-strategie en 
beleidsmaatregelen voor jongeren;

11. pleit ervoor dat gelijkheid op het 
gebied van gendergerelateerde verschillen 
een permanent en structureel onderdeel 
wordt van de toekomstige EU-strategie en 
beleidsmaatregelen voor jongeren;

Or. es

Amendement 113
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van oordeel dat het voor de 
verwezenlijking van gendergelijkheid van 
essentieel belang is om allesomvattende 
seksuele en relationele voorlichting te 
ontwikkelen, waarbij onder meer 
aandacht wordt besteed aan de bestrijding 
van cybergeweld en seksuele intimidatie 
op het internet, alsook van de 
objectivering, hyperseksualisering en 
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seksuele uitbuiting van vrouwen op het 
internet;

Or. en

Amendement 114
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitale sector in de gaten te houden 
teneinde indien nodig hun maatregelen 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
aan te passen;

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitale sector in de gaten te houden 
teneinde indien nodig hun maatregelen 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
aan te passen; roept dan ook op om zo snel 
mogelijk een debat te houden om na te 
denken over de invoering van de meest 
geschikte instrumenten, zoals het 
ouderschapsloon;

Or. fr

Amendement 115
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitale sector in de gaten te houden 

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren 
teneinde te zorgen dat beide ouders 
kunnen profiteren van betaald 
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teneinde indien nodig hun maatregelen 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
aan te passen;

vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en 
zorgverlof in deze sector; roept de lidstaten 
op om trends in de digitale sector te 
monitoren teneinde hun maatregelen voor 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
welke voortvloeien uit het beginsel van 
“gelijke verdieners, gelijke verzorgers”, 
aan te passen;

Or. en

Amendement 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitale sector in de gaten te houden 
teneinde indien nodig hun maatregelen 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
aan te passen;

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
moedigt de lidstaten aan om ICT te 
overwegen als middel om het evenwicht 
tussen werk en privéleven te bevorderen 
en trends in de digitale sector in de gaten te 
houden teneinde indien nodig hun reeds 
bestaande maatregelen voor evenwicht 
tussen werk en privéleven aan te passen;

Or. en

Amendement 117
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
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betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitale sector in de gaten te houden 
teneinde indien nodig hun maatregelen 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
aan te passen;

betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitalisering van de arbeidswereld en in 
het bijzonder de digitale sector in de gaten 
te houden teneinde indien nodig hun 
maatregelen voor evenwicht tussen werk 
en privéleven aan te passen;

Or. en

Amendement 118
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitale sector in de gaten te houden 
teneinde indien nodig hun maatregelen 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
aan te passen;

12. spoort de lidstaten aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven volledig om te zetten en ten 
uitvoer te leggen en roept de Commissie 
ertoe op dit doeltreffend te monitoren; 
nodigt de lidstaten uit om trends in de 
digitale sector in de gaten te houden 
teneinde indien nodig hun maatregelen 
voor evenwicht tussen werk en privéleven, 
met speciale aandacht voor persoonlijke 
keuzes en voorkeuren, aan te passen;

Or. en

Amendement 119
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de lidstaten hun systemen te 
bevorderen en kracht bij te zetten met als 
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doel gelijke verdeling van zorgtaken, die 
voor vrouwen een belemmering kunnen 
vormen voor hun ICT-opleiding en hun 
toetreding tot de digitale sector;

Or. en

Amendement 120
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen een onomkeerbare 
negatieve impact heeft op de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
sector; is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen een onomkeerbare 
negatieve impact heeft op de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
sector; is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
maatregelen voor te stellen voor een 
geharmoniseerd Europees kader voor 
loontransparantie, met een passende 
coördinatie van beste praktijken in de 
lidstaten, waarbij voldoende aandacht 
wordt geschonken aan de unieke 
omstandigheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen in Europa en 
aan de verschillende 
arbeidsmarktmodellen in de EU;

Or. sv

Amendement 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen een onomkeerbare 
negatieve impact heeft op de pensioenkloof 

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen voor gelijk werk en 
gelijke competenties een negatieve impact 
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tussen mannen en vrouwen in de digitale 
sector; is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

heeft op de pensioenkloof tussen mannen 
en vrouwen in de digitale sector; stelt vast 
dat de Commissie heeft toegezegd om voor 
het einde van 2020 bindende maatregelen 
op het gebied van loontransparantie voor te 
stellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen aan te pakken; 
vraagt dat de tijd die aan de opvoeding 
van de kinderen wordt besteed bij de 
pensioenberekening beter wordt 
gewaardeerd;

Or. fr

Amendement 122
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen een onomkeerbare 
negatieve impact heeft op de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
sector; is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen een onomkeerbare 
negatieve impact heeft op de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
sector alsook op de vraag of iemand in 
aanmerking komt voor sociale 
voorzieningen, zoals wettelijk 
ouderschapsverlof; is verheugd dat de 
Commissie heeft toegezegd om voor het 
einde van 2020 bindende maatregelen op 
het gebied van loontransparantie voor te 
stellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen en armoede 
onder ouderen aan te pakken;

Or. en

Amendement 123
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen een onomkeerbare 
negatieve impact heeft op de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
sector; is verheugd dat de Commissie heeft 
toegezegd om voor het einde van 2020 
bindende maatregelen op het gebied van 
loontransparantie voor te stellen om de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken;

13. benadrukt dat de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen een onomkeerbare 
negatieve impact heeft op de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen, onder andere 
in de digitale sector; is verheugd dat de 
Commissie heeft toegezegd om voor het 
einde van 2020 bindende maatregelen op 
het gebied van loontransparantie voor te 
stellen om de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen aan te pakken;

Or. en

Amendement 124
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat telewerken werk het 
mogelijk maakt om thuis te werken en dus 
kan leiden tot een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven; wijst echter op het 
risico van een grotere loonkloof als 
telewerken niet naar behoren wordt 
gereguleerd en voornamelijk wordt 
opgepakt door vrouwen; vraagt de 
Commissie deze situatie tegen het licht te 
houden en in dat opzicht EU-maatregelen 
op te stellen;

Or. en

Amendement 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gendergelijkheid in bedrijven in de 
ICT en aanverwante sectoren en in de 
digitale economie te stimuleren en om 
horizontaal beleid op te stellen om de 
kloof tussen mannen en vrouwen in de 
digitale economie te verkleinen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 126
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gendergelijkheid in bedrijven in de 
ICT en aanverwante sectoren en in de 
digitale economie te stimuleren en om 
horizontaal beleid op te stellen om de kloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
economie te verkleinen;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gendergelijkheid in bedrijven in de 
ICT en aanverwante sectoren en in de 
digitale economie te stimuleren en om 
horizontaal beleid op te stellen om de kloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
economie te verkleinen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten 
beleidsmaatregelen en richtsnoeren 
inzake overheidsopdrachten in te voeren 
die bedrijven die meer vrouwen en meisjes 
aanwerven voor STEM-banen, positief 
discrimineren; vraagt de Commissie en de 
lidstaten erop aan te sturen dat een 
minimumdrempel wordt bevorderd voor 
vrouwelijke onderzoekers die worden 
betrokken bij ICT-projecten; spoort de 
Commissie en de lidstaten aan om 
publieke dan wel private ICT-bedrijven 
ertoe aan te zetten hun HR-afdelingen 
voor te lichten over “de onbewuste 
neiging tot genderdiscriminatie” teneinde 
een genderevenwichtige werving te 
stimuleren;
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Or. en

Amendement 127
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gendergelijkheid in bedrijven in de 
ICT en aanverwante sectoren en in de 
digitale economie te stimuleren en om 
horizontaal beleid op te stellen om de kloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
economie te verkleinen;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gendergelijkheid in bedrijven in de 
ICT en aanverwante sectoren en in de 
digitale economie te stimuleren en om 
horizontaal beleid op te stellen om de kloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
economie te verkleinen in het geval hier 
sprake van is, waarbij altijd aandacht 
wordt geschonken aan de waarde van het 
gendergerelateerde verschil tussen 
mannen en vrouwen;

Or. es

Amendement 128
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op om gendergelijkheid in bedrijven in de 
ICT en aanverwante sectoren en in de 
digitale economie te stimuleren en om 
horizontaal beleid op te stellen om de kloof 
tussen mannen en vrouwen in de digitale 
economie te verkleinen;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op om horizontaal beleid op te stellen om 
de kloof tussen mannen en vrouwen in de 
digitale economie te verkleinen; gelooft dat 
bedrijven in de ICT en aanverwante 
sectoren en in de digitale economie 
gendergelijkheidsplannen en -protocollen 
zouden moeten aannemen, teneinde hun 
prestaties ten aanzien van de deelname 
van vrouwen, met inbegrip van 
management- en leiderschapsniveaus, 
alsook mentorprogramma’s te verbeteren 
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en te monitoren;

Or. en

Amendement 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 
vrouwen in de digitale sector te 
onderzoeken, en mechanismen en 
programma’s te ontwikkelen om vrouwen 
en meisjes te betrekken bij initiatieven 
voor onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid in de digitale sector;

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 
vrouwen in de digitale sector te 
onderzoeken; roept de Commissie en de 
lidstaten op het effect te analyseren dat 
een gebrekkig evenwicht tussen werk en 
privéleven heeft op het vermogen van 
vrouwen om deel te nemen aan de 
bijscholingsopleidingen die nodig zijn om 
het benodigde vaardighedenniveau te 
behouden dat wordt vooropgesteld in de 
ITC-sector; roept de Commissie en de 
lidstaten op mechanismen en programma’s 
te ontwikkelen om vrouwen en meisjes te 
betrekken bij initiatieven voor onderwijs, 
opleiding en werkgelegenheid in de 
digitale sector;

Or. en

Amendement 130
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 
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vrouwen in de digitale sector te 
onderzoeken, en mechanismen en 
programma’s te ontwikkelen om vrouwen 
en meisjes te betrekken bij initiatieven 
voor onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid in de digitale sector;

vrouwen in de digitale sector te 
onderzoeken en, met inachtneming van de 
vrije keuze om op andere gebieden 
mogelijkheden te verwezenlijken, zoals 
gezinsvorming, mechanismen en 
programma’s te ontwikkelen om vrouwen 
en meisjes te betrekken bij initiatieven 
voor onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid in de digitale sector;

Or. es

Amendement 131
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 
vrouwen in de digitale sector te 
onderzoeken, en mechanismen en 
programma’s te ontwikkelen om vrouwen 
en meisjes te betrekken bij initiatieven 
voor onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid in de digitale sector;

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de sociale, persoonlijke en 
psychologische oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 
vrouwen in de digitale sector in hun 
context te onderzoeken, en mechanismen 
en programma’s te ontwikkelen om 
vrouwen en meisjes te betrekken bij 
initiatieven voor onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid in de digitale sector;

Or. en

Amendement 132
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 
vrouwen in de digitale sector te 

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de oorzaken en factoren die 
leiden tot een hoog uitvalpercentage onder 
vrouwen in de digitale sector te 
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onderzoeken, en mechanismen en 
programma’s te ontwikkelen om vrouwen 
en meisjes te betrekken bij initiatieven 
voor onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid in de digitale sector;

onderzoeken, en mechanismen en 
programma’s te ontwikkelen om vrouwen 
en meisjes te betrekken bij initiatieven 
voor onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid in de digitale sector, 
ongeacht hun wettelijke migratiestatus;

Or. en

Amendement 133
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan beleidsmaatregelen te 
introduceren die de toegang van 
zelfstandigen tot socialezekerheidsstelsels 
vergroten, met name vrouwelijke 
ondernemers in de ICT en digitale 
sectoren, en benadrukt in dit opzicht het 
belang van hun toegang tot voldoende 
zwangerschapsverlof en betaalbare 
kinderzorg;

Or. en

Amendement 134
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om meer financieringskansen voor 
vrouwelijke ondernemers te creëren en de 
toegang tot bestaande fondsen te 
verbeteren zodat ze gelijke kansen krijgen 

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om meer financieringskansen voor 
vrouwelijke ondernemers te creëren en de 
toegang tot bestaande fondsen te 
verbeteren zodat ze gelijke kansen krijgen 
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om te concurreren op de digitale 
eengemaakte markt;

om te concurreren op de digitale 
eengemaakte markt; roept de Commissie 
en de lidstaten op te werken aan 
bevordering van ondernemerschap en 
betrokkenheid bij innovatie van vrouwen, 
een genderevenwichtigere samenstelling 
van financiële instellingen, waaronder 
durfkapitalisten en instellingen voor 
overheidssteun aan private O&O, alsook 
om prijzen en stimuleringsregelingen op 
te zetten voor bedrijven en organisaties 
die een actief genderneutraal beleid, 
gekoppeld aan meetbare doelstellingen, 
invoeren;

Or. en

Amendement 135
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om meer financieringskansen voor 
vrouwelijke ondernemers te creëren en de 
toegang tot bestaande fondsen te 
verbeteren zodat ze gelijke kansen krijgen 
om te concurreren op de digitale 
eengemaakte markt;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om meer financieringskansen voor 
vrouwelijke ondernemers en door vrouwen 
geleide digitale startende ondernemingen 
te creëren en de toegankelijkheid van 
bestaande fondsen te verbeteren zodat ze 
gelijke kansen krijgen om te concurreren 
op de digitale eengemaakte markt;

Or. en

Amendement 136
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om financiering voor 
onderzoek naar gendergerelateerde 
kwesties in de ICT te versterken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 137
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om financiering voor onderzoek naar 
gendergerelateerde kwesties in de ICT te 
versterken;

17. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om financiering voor onderzoek naar 
gendergerelateerde kwesties in de ICT te 
versterken; dringt er bij de lidstaten op 
aan de richtlijn inzake gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen in raden 
van bestuur te deblokkeren; herinnert de 
Commissie met nadruk aan haar 
verantwoordelijkheid om alles in het werk 
te stellen om de impasse in de Raad te 
doorbreken met betrekking tot EU-
wetgeving inzake transparantie en een 
evenwichtiger man-vrouwverhouding bij 
de aanwerving voor 
besluitvormingsfuncties;

Or. en

Amendement 138
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de Commissie en de lidstaten 17. spoort de Commissie en de lidstaten 
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aan om financiering voor onderzoek naar 
gendergerelateerde kwesties in de ICT te 
versterken;

aan om financiering voor onderzoek naar 
gendergerelateerde kwesties in de ICT te 
versterken en de gevolgen van 
digitalisering op de vooruitzichten op 
werk voor vrouwen;

Or. en

Amendement 139
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het uiterst 
relevant is om meer vrouwelijke 
rolmodellen te hebben en het aantal 
vrouwen in leidinggevende posities in de 
ICT-sector te vergroten;

18. is van mening dat het uiterst 
relevant is dat meisjes en jongens gelijke 
toegang hebben tot onderwijs in wiskunde 
en wetenschappen zodat zij vrij en met 
kennis van zaken een studierichting 
kunnen kiezen. De toegang van personen 
tot leidinggevende posities in de ICT-
sector mag uitsluitend gebeuren op basis 
van competentie en meritocratie.

Or. fr

Amendement 140
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het uiterst 
relevant is om meer vrouwelijke 
rolmodellen te hebben en het aantal 
vrouwen in leidinggevende posities in de 
ICT-sector te vergroten;

18. is van mening dat het uiterst 
relevant is om meer vrouwelijke 
rolmodellen te hebben en het aantal 
vrouwen in leidinggevende posities in de 
ICT-sector te vergroten; benadrukt het 
belang voor ICT-bedrijven om HR-
praktijken te introduceren die diversiteit 
bevorderen, zoals genderevenwicht in 
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functies in het midden- en senior 
management, en in bedrijfsbesturen;

Or. en

Amendement 141
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. acht het van het allergrootste 
belang de vertekening binnen innovatie in 
de ICT-sector te erkennen en uit te 
bannen, waar ontwerpers en 
ontwikkelaars van diensten, software en 
gebruikersapplicaties voornamelijk 
mannen zijn, maar de gebruikers 
voornamelijk vrouwen, bijvoorbeeld op 
het gebied van e-gezondheidszorg; is 
verder van mening dat het risico dat 
degenen die het meest behoefte hebben 
aan nieuwe technologie en innovaties, het 
meest worden gemarginaliseerd, reëel is;

Or. en

Amendement 142
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de standaarden van het Verdrag 
betreffende de uitbanning van geweld en 
intimidatie in de wereld van werk door te 
voeren, en aldus het feit te erkennen dat 
de seksuele intimidatie binnen de 
professionele ICT-sector nog altijd een 
van de grootste van alle beroepsgroepen 
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is;

Or. en

Amendement 143
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de ontwikkeling van stereotypen 
over gender en het opwerpen van 
normatieve en culturele barrières;

Schrappen

Or. fr

Amendement 144
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de ontwikkeling van stereotypen 
over gender en het opwerpen van 
normatieve en culturele barrières;

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de ontwikkeling van stereotypen 
over gender en het opwerpen van 
normatieve en culturele barrières, welke 
worden herhaald door de taal en de 
verspreide beelden;

Or. en

Amendement 145
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de ontwikkeling van stereotypen 
over gender en het opwerpen van 
normatieve en culturele barrières;

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de ontwikkeling en intensivering 
van stereotypen over gender en het 
opwerpen van normatieve en culturele 
barrières;

Or. en

Amendement 146
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de ontwikkeling van stereotypen 
over gender en het opwerpen van 
normatieve en culturele barrières;

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de desoriënterende ontwikkeling 
van het genderperspectief bij het opwerpen 
van normatieve en culturele barrières;

Or. es

Amendement 147
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector en de 
media op de ontwikkeling van stereotypen 
over gender en het opwerpen van 
normatieve en culturele barrières;

19. benadrukt de impact van de 
culturele en audiovisuele sector, de media 
en de reclame op de ontwikkeling van 
stereotypen over gender en het opwerpen 
van normatieve en culturele barrières;

Or. en
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Amendement 148
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om vrouwen te tonen in STEM- 
en ICT-gerelateerde beroepen;

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om vrouwen te tonen in STEM- 
en ICT-gerelateerde beroepen; roept de 
media op meer vrouwen te betrekken bij 
discussiepanels, krantenartikelen en 
overige platforms waar het publieke debat 
over technologische thema’s plaatsvindt;

Or. en

Amendement 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om vrouwen te tonen in STEM- 
en ICT-gerelateerde beroepen;

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om vrouwen te tonen in STEM- 
en ICT-gerelateerde beroepen, zonder 
nieuwe stereotypen te creëren door een 
fout beeld te verspreiden van de 
werkelijkheid en van de studiekeuzen die 
vrouwen en mannen maken;

Or. fr

Amendement 150
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om vrouwen te tonen in STEM- 
en ICT-gerelateerde beroepen;

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om vrouwen te tonen in STEM- 
en ICT-gerelateerde beroepen en om een 
beeld te geven van de diversiteit en 
mogelijkheden van STEM en ICT; roept 
mannelijke rolmodellen op zich uit te 
spreken voor gendergelijkheid binnen de 
digitale economie;

Or. en

Amendement 151
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om vrouwen te tonen in STEM- 
en ICT-gerelateerde beroepen;

20. roept de audiovisuele sector en de 
media op om in toenemende mate 
vrouwen en meisjes, met name vrouwen 
en meisjes die te maken hebben met 
intersectionele discriminatie, te tonen in 
STEM- en ICT-gerelateerde beroepen;

Or. en

Amendement 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat het belangrijk 
is om bewuste en onbewuste 
discriminerende vooroordelen over gender 
weg te halen uit KI-applicaties, 
videospellen en speelgoed waarbij 
vrouwen een minderwaardige rol krijgen 

Schrappen
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toebedeeld, hetgeen leidt tot verminderde 
participatie van vrouwen in de digitale, 
KI- en ICT-sector;

Or. fr

Amendement 153
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om bewuste en onbewuste discriminerende 
vooroordelen over gender weg te halen uit 
KI-applicaties, videospellen en speelgoed 
waarbij vrouwen een minderwaardige rol 
krijgen toebedeeld, hetgeen leidt tot 
verminderde participatie van vrouwen in de 
digitale, KI- en ICT-sector;

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om bewuste en onbewuste discriminerende 
vooroordelen over gender weg te halen uit 
KI-applicaties, videospellen en speelgoed 
waarbij vrouwen een minderwaardige rol 
krijgen toebedeeld, hetgeen leidt tot 
verminderde participatie van vrouwen in de 
digitale, KI- en ICT-sector; wijst erop dat 
bij de ontwikkeling van KI-systemen 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat kunstmatige intelligentie haar 
maker weerspiegelt en dat de 
ontwikkelaars momenteel voornamelijk 
mannen zijn;

Or. en

Amendement 154
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om bewuste en onbewuste discriminerende 
vooroordelen over gender weg te halen uit 
KI-applicaties, videospellen en speelgoed 
waarbij vrouwen een minderwaardige rol 

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om bewuste en onbewuste discriminerende 
vooroordelen over gender weg te halen uit 
KI-applicaties, videospellen en speelgoed 
die schadelijke gendervooroordelen en 
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krijgen toebedeeld, hetgeen leidt tot 
verminderde participatie van vrouwen in de 
digitale, KI- en ICT-sector;

stereotypen in stand houden, hetgeen leidt 
tot verminderde participatie van vrouwen 
in de digitale, KI- en ICT-sector;

Or. en

Amendement 155
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om bewuste en onbewuste discriminerende 
vooroordelen over gender weg te halen uit 
KI-applicaties, videospellen en speelgoed 
waarbij vrouwen een minderwaardige rol 
krijgen toebedeeld, hetgeen leidt tot 
verminderde participatie van vrouwen in de 
digitale, KI- en ICT-sector;

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om bewuste en onbewuste discriminerende 
vooroordelen over gender weg te halen uit 
algoritmen, KI-applicaties, videospellen en 
speelgoed waarbij vrouwen een 
minderwaardige rol krijgen toebedeeld, 
hetgeen leidt tot verminderde participatie 
van vrouwen in de digitale, KI- en ICT-
sector;

Or. en

Amendement 156
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om bewuste en onbewuste 
discriminerende vooroordelen over gender 
weg te halen uit KI-applicaties, 
videospellen en speelgoed waarbij 
vrouwen een minderwaardige rol krijgen 
toebedeeld, hetgeen leidt tot verminderde 
participatie van vrouwen in de digitale, KI- 
en ICT-sector;

21. herinnert eraan dat het belangrijk is 
om elke vorm van discriminatie tussen 
mannen en vrouwen weg te halen bij KI-
applicaties, videospellen en speelgoed 
waarbij vrouwen een minderwaardige rol 
krijgen toebedeeld, hetgeen leidt tot 
verminderde participatie van vrouwen in de 
digitale, KI- en ICT-sector;
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Or. es

Amendement 157
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat ICT een grote 
invloed kan hebben op de mogelijkheid 
voor vrouwen om deel te nemen aan 
verkiezingsprocessen, openbare 
raadplegingen, enquêtes en debatten, en om 
verzoekschriften of klachten in te dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
rekening te houden met de genderdimensie 
bij het opstellen van e-
overheidsinitiatieven; benadrukt de 
doeltreffendheid van het gebruik van 
internet voor campagnes, fora en het 
stimuleren van de zichtbaarheid van 
vrouwelijke rolmodellen;

22. benadrukt dat ICT een grote 
invloed kan hebben op de mogelijkheid 
voor vrouwen om deel te nemen aan 
verkiezingsprocessen, openbare 
raadplegingen, enquêtes en debatten, en om 
verzoekschriften of klachten in te dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
rekening te houden met de rijkdom van de 
complementariteit van het 
gendergerelateerde verschil bij het 
opstellen van e-overheidsinitiatieven; 
benadrukt de doeltreffendheid van het 
gebruik van internet voor campagnes, fora 
en het stimuleren van de zichtbaarheid van 
vrouwelijke rolmodellen;

Or. es

Amendement 158
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat ICT een grote 
invloed kan hebben op de mogelijkheid 
voor vrouwen om deel te nemen aan 
verkiezingsprocessen, openbare 
raadplegingen, enquêtes en debatten, en om 
verzoekschriften of klachten in te dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
rekening te houden met de genderdimensie 
bij het opstellen van e-

22. benadrukt dat ICT een grote 
invloed kan hebben op de mogelijkheid 
voor vrouwen om deel te nemen aan 
verkiezingsprocessen, openbare 
raadplegingen, enquêtes en debatten, en om 
zich politiek te organiseren en 
verzoekschriften of klachten in te dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
rekening te houden met de genderdimensie 
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overheidsinitiatieven; benadrukt de 
doeltreffendheid van het gebruik van 
internet voor campagnes, fora en het 
stimuleren van de zichtbaarheid van 
vrouwelijke rolmodellen;

bij het opstellen van e-
overheidsinitiatieven; benadrukt de 
doeltreffendheid van het gebruik van 
internet voor campagnes, fora en het 
stimuleren van de zichtbaarheid van 
vrouwelijke rolmodellen;

Or. en

Amendement 159
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat ICT een grote 
invloed kan hebben op de mogelijkheid 
voor vrouwen om deel te nemen aan 
verkiezingsprocessen, openbare 
raadplegingen, enquêtes en debatten, en om 
verzoekschriften of klachten in te dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
rekening te houden met de genderdimensie 
bij het opstellen van e-
overheidsinitiatieven; benadrukt de 
doeltreffendheid van het gebruik van 
internet voor campagnes, fora en het 
stimuleren van de zichtbaarheid van 
vrouwelijke rolmodellen;

22. benadrukt dat ICT een grote 
invloed kan hebben op de mogelijkheid 
voor vrouwen om deel te nemen aan 
verkiezingsprocessen, openbare 
raadplegingen, enquêtes en debatten, en om 
zich te organiseren en zich in te zetten 
voor vrouwenrechten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om rekening te 
houden met de genderdimensie bij het 
opstellen van e-overheidsinitiatieven; 
benadrukt de doeltreffendheid van het 
gebruik van internet voor campagnes, fora 
en het stimuleren van de zichtbaarheid van 
vrouwelijke rolmodellen;

Or. en

Amendement 160
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 23. roept de Commissie en de lidstaten 



PE658.725v01-00 82/101 AM\1214273NL.docx

NL

op om zich constructief in te zetten voor en 
ondersteuning te bieden aan digitale 
maatschappelijke organisaties en deze 
organisaties aan te sporen om betrokken te 
raken bij internetgovernance;

op om zich constructief in te zetten voor en 
ondersteuning te bieden aan digitale 
maatschappelijke organisaties en deze 
organisaties aan te sporen om betrokken te 
raken bij internetgovernance; roept de 
Commissie en de lidstaten op ook nauw 
samen te werken met 
vrouwenrechtenorganisaties teneinde bij 
het ontwerp en de uitvoering van 
overheidsbeleid inzake technologie beter 
in te gaan op de zorgen die spelen in het 
dagelijks leven van vrouwen en meisjes, 
en deze te verlichten;

Or. en

Amendement 161
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om zich constructief in te zetten voor en 
ondersteuning te bieden aan digitale 
maatschappelijke organisaties en deze 
organisaties aan te sporen om betrokken te 
raken bij internetgovernance;

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om zich constructief in te zetten voor en 
ondersteuning te bieden aan digitale 
maatschappelijke organisaties, in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld, en deze organisaties aan te 
sporen om betrokken te raken bij 
internetgovernance;

Or. en

Amendement 162
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst met klem op het belang van 
digitale en mediageletterdheid en 
cyberhygiëne en -veiligheid, met name in 
de context van het aanpakken van 
conservatieve en patriarchale 
desinformatiecampagnes met betrekking 
tot vrouwenrechten;

Or. en

Amendement 163
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort de lidstaten en de Commissie 
aan om bewustwordingscampagnes en 
campagnes inzake opleidingen en 
gendermainstreaming te organiseren om 
het belang van ICT-vaardigheid voor de 
economische empowerment van vrouwen 
te benadrukken;

24. spoort de lidstaten en de Commissie 
aan om bewustwordingscampagnes en 
campagnes inzake opleidingen en 
gendermainstreaming te organiseren om 
het belang van ICT-vaardigheid voor de 
economische empowerment van zowel 
mannen als vrouwen te benadrukken;

Or. es

Amendement 164
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt het belang van 
gendermainstreaming binnen de 
digitalisering en roept de Commissie en de 
lidstaten op vrouwen, maatschappelijke 
vrouwenorganisaties en deskundigen te 
betrekken door deze een actieve en 
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ondersteunende rol toe te kennen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van bestaande 
en aanstaande overheidsprogramma’s op 
het vlak van digitalisering en het herzien 
van bestaande overheidsprogramma’s om 
zo de economische en digitale inclusie van 
vrouwen te bevorderen; moedigt de 
Commissie en de lidstaten aan ICT-
training op aanvraag te bieden aan 
vrouwenrechtenorganisaties, met name 
voor vrouwen met minder toegang tot 
digitale middelen, zoals vrouwelijke 
migranten en vrouwen die in armoede 
leven, met als doel hun zichtbaarheid en 
online organisatorische vaardigheden te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 165
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van oordeel dat vrouwen moeten 
worden aangemoedigd een belangrijkere 
rol te spelen bij het ontwerp, de 
ontwikkeling, de bouw en het onderhoud 
van slimme steden of slimme dorpen;

Or. en

Amendement 166
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. spoort bedrijven aan hun 
bedrijfsverantwoordelijkheid te nemen en 
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tijdens de productie, het ontwerp en de 
marketing van hun producten en 
applicaties gendermainstreaming binnen 
hun strategieën toe te passen, en een 
potentiële bewuste en onbewuste neiging 
tot genderdiscriminatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 167
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is ingenomen met de vaststelling 
van het scorebord “Women in Digital” als 
een integraal onderdeel van de index van 
de digitale economie en samenleving 
(DESI), alsook de vier nieuwe indicatoren 
die door EIGE zijn voorgesteld in zijn 
rapport uit 2018 getiteld “Gendergelijkheid 
en jeugdzaken: kansen en risico’s van 
digitalisering”;

25. neemt nota van de vaststelling van 
het scorebord “Women in Digital” als een 
integraal onderdeel van de index van de 
digitale economie en samenleving (DESI), 
alsook de vier nieuwe indicatoren die door 
EIGE zijn voorgesteld in zijn rapport uit 
2018 getiteld “Gendergelijkheid en 
jeugdzaken: kansen en risico’s van 
digitalisering”;

Or. fr

Amendement 168
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten, evenals bij bedrijven, op aan om 
op geslacht en leeftijd uitgesplitste 
gegevens te verzamelen over het gebruik 
van ICT;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 169
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten, evenals bij bedrijven, op aan om 
op geslacht en leeftijd uitgesplitste 
gegevens te verzamelen over het gebruik 
van ICT;

26. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten, evenals bij bedrijven, op aan om 
op gender en leeftijd uitgesplitste gegevens 
te verzamelen over het gebruik van ICT 
alsook initiatieven op te zetten om de 
onderliggende oorzaken van de digitale 
genderkloof beter te begrijpen en aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 170
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten, evenals bij bedrijven, op aan om 
op geslacht en leeftijd uitgesplitste 
gegevens te verzamelen over het gebruik 
van ICT;

26. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten, evenals bij platforms en 
bedrijven, op aan om vergelijkbare 
genderspecifieke gegevens en op gender 
en leeftijd uitgesplitste gegevens te 
verzamelen over het gebruik van ICT;

Or. en

Amendement 171
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept de lidstaten op de 
standaarden voor gegevensverzameling te 
harmoniseren teneinde de vergelijking en 
uitwisseling van gegevens en voorbeelden 
van goede praktijken mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 172
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op ICT-bedrijven aan te moedigen 
jaarverslagen over diversiteit en de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen 
binnen hun bedrijf te publiceren;

Or. en

Amendement 173
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan reeds bestaande naar 
geslacht uitgesplitste gegevens te 
verzamelen en in te zetten ter bevordering 
van nader onderzoek naar de interactie 
van verschillende factoren die de digitale 
inclusie van vrouwen en meisjes 
belemmeren;
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Or. en

Amendement 174
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Kopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Cyberbeveiliging Cyberbeveiliging en online 
gendergebaseerd geweld

Or. en

Amendement 175
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Kopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Cyberbeveiliging Vrouwenrechten en onlineveiligheid

Or. en

Amendement 176
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Kopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Cyberbeveiliging Cybergeweld

Or. en
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Amendement 177
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 
gevallen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren over 
de risico’s en voor maatregelen om 
vrouwen te leren hoe ze zichzelf online 
kunnen beschermen; roept de lidstaten op 
om rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen digitale criminaliteit doeltreffend 
aan te pakken;

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 
gevallen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren over 
de risico’s en voor maatregelen om 
vrouwen te leren hoe ze zichzelf online 
kunnen beschermen en waar ze in geval 
van een incident hulp kunnen zoeken; 
vraagt om campagnes om potentiële 
daders van intimidatie of geweld te 
waarschuwen over de actieve 
waakzaamheid op dit vlak en de 
inspanningen om hen te stoppen, alsook 
over de wettelijke en sociale gevolgen van 
dergelijke handelingen; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren over 
respectvolle sociale communicatie op het 
internet en sociale platforms, met name de 
sociale media, alsook voor maatregelen 
om studenten hierover voor te lichten; 
roept de lidstaten op om 
rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen digitale criminaliteit doeltreffend 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 178
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 
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gevallen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren over 
de risico’s en voor maatregelen om 
vrouwen te leren hoe ze zichzelf online 
kunnen beschermen; roept de lidstaten op 
om rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen digitale criminaliteit doeltreffend 
aan te pakken;

gevallen van bedreiging, pesten, het 
verzamelen en op internet of sociale 
media publiceren van persoonlijke 
gegevens, intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren en 
vrouwen te leren hoe ze hun accounts en 
communicatie kunnen beveiligen om zo 
zichzelf online te beschermen en hun 
voortgezette vrijheid van meningsuiting 
en zinvolle deelname aan het openbare 
debat te waarborgen, en pleit er tevens 
voor dat bedrijven en ontwikkelaars 
geweld en misbruik op hun 
infrastructuren aanpakken door middel 
van effectieve meldings- en 
schorsingsmechanismen; roept de 
lidstaten op om 
rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen doeltreffend kwaadwillende daders 
te onderzoeken en te vervolgen en 
slachtoffers van online-intimidatie en -
geweld te ondersteunen;

Or. en

Amendement 179
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 
gevallen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren over 
de risico’s en voor maatregelen om 
vrouwen te leren hoe ze zichzelf online 
kunnen beschermen; roept de lidstaten op 
om rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen digitale criminaliteit doeltreffend 
aan te pakken;

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 
gevallen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren over 
de risico’s en voor maatregelen om 
vrouwen te leren hoe ze zichzelf online 
kunnen beschermen; roept de lidstaten op 
om rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen digitale criminaliteit doeltreffend 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten 
strengere sancties op te leggen om deze 
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inbreuken te bestraffen;

Or. fr

Amendement 180
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 
gevallen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld; pleit voor 
campagnes om bewustzijn te creëren over 
de risico’s en voor maatregelen om 
vrouwen te leren hoe ze zichzelf online 
kunnen beschermen; roept de lidstaten op 
om rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen digitale criminaliteit doeltreffend 
aan te pakken;

27. wijst met grote bezorgdheid op de 
toename van digitale criminaliteit en de 
gevallen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen in de digitale wereld op basis van 
vrouwenhaat, racisme en LGBTI-fobie; 
roept de lidstaten op om 
rechtshandhavingsinstanties in staat te 
stellen digitale criminaliteit doeltreffend 
aan te pakken, en vraagt om campagnes 
en middelen om vrouwen online te 
beschermen alsook om campagnes om 
gendergebaseerd geweld en 
genderstereotypen te bestrijden en 
mannen te leren hoe ze zich online 
tegenover vrouwen moeten gedragen;

Or. en

Amendement 181
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. roept de lidstaten op naar geslacht 
uitgesplitste gegevens met betrekking tot 
gendergebaseerd onlinegeweld te 
verzamelen en op te stellen; verwelkomt 
de aankondiging van de Commissie een 
onderzoek te doen naar gendergebaseerd 
geweld en vraagt of dit onderzoek gericht 
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kan zijn op de diverse vormen van 
gendergebaseerd onlinegeweld, met 
inbegrip van het effect van zelfcensuur en 
digitale uitsluiting;

Or. en

Amendement 182
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt er bij de EU-instellingen, -
organen en -instanties, en bij de lidstaten 
en hun rechtshandhavingsinstanties, op aan 
om samen te werken en concrete stappen te 
zetten om hun acties te coördineren om het 
gebruik van ICT om misdrijven te begaan 
tegen te gaan; verzoekt de lidstaten hun 
strafrecht tegen het licht te houden om te 
waarborgen dat nieuwe vormen van 
digitaal geweld worden gedefinieerd en als 
zodanig erkend;

28. dringt er bij de EU-instellingen, -
organen en -instanties, en bij de lidstaten 
en hun rechtshandhavingsinstanties, op aan 
om samen te werken en concrete stappen te 
zetten om hun acties te coördineren om het 
gebruik van ICT om misdrijven te begaan 
tegen te gaan, met name online seksuele 
intimidatie en mensenhandel ten behoeve 
van seksuele uitbuiting; verzoekt de 
lidstaten hun strafrecht tegen het licht te 
houden om te waarborgen dat nieuwe 
vormen van digitaal geweld worden 
gedefinieerd en als zodanig strafbaar 
gesteld;

Or. en

Amendement 183
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. betreurt het dat in de afgelopen 
periode op het overgrote deel van de 
werkplekken, met inbegrip van de EU-
instellingen, geen maatregelen zijn 
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genomen om nieuwe vormen van 
intimidatie aan te pakken; dringt erop aan 
dat de EU-instellingen en alle andere 
werkplekken onmiddellijk hun HR-
maatregelen aanpassen om ervoor te 
zorgen dat deze zowel oude als nieuwe 
vormen van online-intimidatie omvatten, 
onder meer door een omvattende enquête 
op te zetten over de 
arbeidsomstandigheden tijdens deze 
periode, evenals verplichte opleidingen 
over de bestrijding van seksuele 
intimidatie en een noodnummer voor 
slachtoffers van alle vormen van 
intimidatie;

Or. en

Amendement 184
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden;

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden, 
alsook om meldingskanalen te bevorderen 
en lidstaten te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van opleidingsmiddelen voor 
de politie, het rechtsstelsel en de ICT-
sector; wijst met klem op het probleem van 
cyberpesten en cyberintimidatie (ook wel 
online pesten genoemd) onder tieners;

Or. en

Amendement 185
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een 
richtlijn om gendergerelateerd geweld, 
waaronder cybergeweld en online 
haatuitingen tegen vrouwen, te voorkomen 
en bestrijden;

29. pleit voor een kaderrichtlijn om 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden; 
roept de Commissie op ervoor te zorgen 
dat het aanstaande voorstel voor een 
wetgeving inzake digitale diensten en een 
nieuw kader voor samenwerking tussen 
internetplatforms ook ingaat op de 
verantwoordelijkheden van 
onlineplatforms met betrekking tot door 
gebruikers verspreide haatuitingen en 
overige schadelijke, beledigende en 
seksistische inhoud ter bescherming van 
de veiligheid van vrouwen online en ter 
verbetering van de verantwoording;

Or. en

Amendement 186
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden;

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden; 
roept de Commissie op vanuit 
intersectioneel oogpunt geharmoniseerde 
wettelijke definities van cybergeweld op te 
stellen, en roept haar tevens op het 
maatschappelijk middenveld te betrekken 
bij de ontwikkeling van een nieuwe 
gedragscode voor onlineplatforms inzake 
bestrijding van online gendergebaseerd 
geweld;
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Or. en

Amendement 187
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden;

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en onlinehaatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden; 
vraagt dat het wordt verboden om op het 
internet ideologieën te verspreiden die 
oproepen om vrouwen in een ernstig 
minderwaardige situatie te plaatsen, zoals 
door de radicale islam wordt verdedigd;

Or. fr

Amendement 188
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden;

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld, dat vaak gericht is op 
vrouwen, bijv. vrouwelijke activisten, 
politici en overige publieke figuren, in een 
poging hen het zwijgen op te leggen, en 
online haatuitingen tegen vrouwen, te 
voorkomen en bestrijden;

Or. en
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Amendement 189
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en online haatuitingen tegen 
vrouwen, te voorkomen en bestrijden;

29. pleit voor verdere juridisch 
bindende maatregelen en voor een richtlijn 
om gendergerelateerd geweld, waaronder 
cybergeweld en onlinegewelduitingen 
tegen vrouwen, te voorkomen en 
bestrijden;

Or. fr

Amendement 190
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. roept de nationale regeringen en 
de EU-instellingen op samen te werken 
met de private sector om EU-brede 
rolmodelcampagnes op te zetten, om zo 
vrouwelijke junior professionals aan te 
moedigen te gaan werken in de 
cyberveiligheid, waardoor de 
vaardighedenkloof aanzienlijk zou 
afnemen, de economie een impuls zou 
krijgen en de algehele veerkracht van de 
cyberveiligheidsindustrie in Europa zou 
verbeteren;

Or. en

Amendement 191
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. roept de lidstaten op onverwijld het 
Verdrag betreffende geweld en 
intimidatie, 2019 (nr. 190) van de 
Internationale Arbeidsorganisatie te 
ratificeren, dat onder andere betrekking 
heeft op werkgerelateerde communicatie, 
met inbegrip van communicatie op basis 
van informatie- en 
communicatietechnologie;

Or. en

Amendement 192
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat zij voorzien in 
passende financiering voor de 
ontwikkeling van KI-oplossingen ter 
voorkoming en bestrijding van 
cybergeweld, online seksuele intimidatie, 
uitbuiting van vrouwen en meisjes en 
intimidatie op de werkplek, en ter 
voorlichting van de bevolking;

Or. en

Amendement 193
Terry Reintke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. roept de Europese Commissie op te 
zorgen voor gendermainstreaming van de 
wetgeving inzake digitale diensten en alle 
aanstaande voorstellen met betrekking tot 
de digitale omgeving;

Or. en

Amendement 194
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Kopje 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Opkomende gebieden

Or. en

Amendement 195
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. benadrukt dat er verdere 
inspanningen moeten worden geleverd op 
regelgevingsgebied om ervoor te zorgen 
dat kunstmatige intelligentie de 
beginselen en waarden op het gebied van 
gendergelijkheid en non-discriminatie 
eerbiedigt, zoals verankerd in artikel 21 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie;

Or. en
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Amendement 196
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. benadrukt dat er behoefte is aan 
een dieper inzicht, vanuit een 
genderperspectief, in opkomende 
gebieden zoals algoritmische 
besluitvorming, blockchaintechnologie, 
cryptovaluta’s en gegevenstoezicht, en dat 
er speciale strategieën hiervoor moet 
worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 197
Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. uit zijn bezorgdheid over de 
mogelijkheid dat de digitale genderkloof in 
ontwikkelingslanden nog groter wordt 
tijdens de huidige crisis; benadrukt het 
belang van digitale geletterdheid als een 
middel om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in 
ontwikkelingsstrategieën;

30. uit zijn bezorgdheid over de 
mogelijkheid dat de digitale genderkloof in 
ontwikkelingslanden en -regio’s nog groter 
wordt tijdens de huidige crisis; benadrukt 
het belang van digitale geletterdheid, 
digitale toegankelijkheid en digitale 
betaalbaarheid als middelen om 
gendergelijkheid te bewerkstelligen in 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. en

Amendement 198
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. uit zijn bezorgdheid over de 
mogelijkheid dat de digitale genderkloof in 
ontwikkelingslanden nog groter wordt 
tijdens de huidige crisis; benadrukt het 
belang van digitale geletterdheid als een 
middel om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in 
ontwikkelingsstrategieën;

30. uit zijn bezorgdheid over de 
mogelijkheid dat de digitale genderkloof in 
ontwikkelingslanden nog groter wordt 
tijdens de huidige crisis; benadrukt het 
belang van digitale geletterdheid als een 
middel om de gelijkheid in waardigheid 
tussen mannen en vrouwen te bevorderen 
in ontwikkelingsstrategieën;

Or. es

Amendement 199
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. uit zijn bezorgdheid over de 
mogelijkheid dat de digitale genderkloof in 
ontwikkelingslanden nog groter wordt 
tijdens de huidige crisis; benadrukt het 
belang van digitale geletterdheid als een 
middel om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in 
ontwikkelingsstrategieën;

30. uit zijn bezorgdheid over de 
mogelijkheid dat de digitale genderkloof in 
ontwikkelingslanden nog groter wordt 
tijdens de huidige crisis; benadrukt het 
belang van bevordering van de digitale 
geletterdheid van vrouwen en meisjes als 
een middel om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. en

Amendement 200
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt de noodzaak om 
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ontwikkelingsfondsen te kanaliseren voor 
de bevordering van digitaal onderwijs aan 
meisjes en vrouwen;

Or. en

Amendement 201
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. roept de Commissie op de 
Europese fondsen te gebruiken voor de 
financiering van door vrouwen geleide 
projecten in de digitale sector, met name 
projecten met een sociale dimensie;

Or. en


