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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gemiddeld slechts 
48,3 % van de vrouwen met een handicap 
in de EU werk heeft, tegenover 53,3 % van 
de mannen1;

A. overwegende dat gemiddeld slechts 
48,3 % van de vrouwen met een handicap 
in de EU werk heeft, tegenover 53,3 % van 
de mannen1 met een handicap; 
overwegende dat slechts 20,7 % van de 
vrouwen met een handicap voltijds werkt, 
in vergelijking met 28,6 % van de mannen 
met een handicap1 bis;

_________________ _________________
1 European Union Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC 2017).

1 European Union Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC 2017).
1 bis Europees instituut voor 
gendergelijkheid (gendergelijkheidsindex 
2019).

Or. en

Amendement 2
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gemiddeld slechts 
48,3 % van de vrouwen met een handicap 
in de EU werk heeft, tegenover 53,3 % van 
de mannen1;

A. overwegende dat gemiddeld slechts 
48,3 % van de vrouwen met een handicap 
in de EU werk heeft, tegenover 53,3 % van 
de mannen1; overwegende dat die kloof 
aanzienlijk kleiner is dan die tussen 
vrouwen zonder handicap en mannen 
zonder handicap;

_________________ _________________
1 European Union Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC 2017).

1 European Union Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC 2017).
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Or. fr

Amendement 3
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat uit de cijfers 
blijkt dat gemiddeld 29,5 % van de 
vrouwen met een handicap in de EU 
risico loopt op armoede en sociale 
uitsluiting, in vergelijking met 27,5 % van 
de mannen met een handicap1 bis;
_________________
1 bis European Union Statistics on Income 
and Living Conditions (EU-SILC, 2018).

Or. es

Amendement 4
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het sociale en 
politieke klimaat steeds toleranter wordt 
ten aanzien van extremistisch, homofoob 
en xenofoob gedachtegoed dat de 
kernwaarden van de EU ondermijnt;

Or. en

Amendement 5
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de LGBT-enquête 
van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten (FRA)1 bis aangeeft 
dat LGBTI-personen twintig jaar na de 
vaststelling van de richtlijn voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep nog 
steeds met sterke discriminatie te maken 
krijgen op arbeidsgebied;
_________________
1 bis A long way to go for LGBTI equality, 
FRA, 2020.

Or. en

Amendement 6
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat vrouwen 
het zwaarst getroffen worden door 
werkloosheid en gedurende hun loopbaan 
te maken krijgen met verschillende 
vormen van discriminatie1 bis;
_________________
1 bis The gender employment gap: 
Challenges and solutions (Eurofound, 
2016).

Or. en

Amendement 7
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat vrouwen 
meestal de belangrijkste 
verantwoordelijkheid dragen voor 
kinderen, ouderen, andere afhankelijke 
personen, het gezin en het huishouden; 
overwegende dat dit een rechtstreeks 
effect heeft op de toegang van vrouwen tot 
werk en op hun professionele 
ontwikkeling en dat dit hun 
arbeidsomstandigheden nadelig kan 
beïnvloeden;

Or. en

Amendement 8
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat oudere 
werknemers nog steeds vaak 
geconfronteerd worden met discriminatie 
op grond van leeftijd, stereotypen en 
obstakels; overwegende dat discriminatie 
alle leeftijdscategorieën treft;

Or. en

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat meisjes en 
vrouwen met een handicap op 
verschillende manieren gediscrimineerd 
kunnen worden;

B. overwegende dat meisjes en 
vrouwen met een handicap op 
verschillende manieren gediscrimineerd 
kunnen worden; overwegende dat het 
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onder meer directe discriminatie, indirecte 
discriminatie, associatieve discriminatie, 
het weigeren van redelijke aanpassingen 
en structurele of systematische 
discriminatie betreft;

Or. es

Amendement 10
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat meisjes en 
vrouwen met een handicap op 
verschillende manieren gediscrimineerd 
kunnen worden;

B. overwegende dat vrouwen en 
meisjes met een handicap met 
meervoudige en intersectionele 
discriminatie worden geconfronteerd op 
basis van zowel hun geslacht als hun 
handicap;

Or. en

Amendement 11
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat meisjes en 
vrouwen met een handicap op 
verschillende manieren gediscrimineerd 
kunnen worden;

B. overwegende dat meisjes en 
vrouwen met een handicap op 
verschillende manieren gediscrimineerd 
kunnen worden, net zoals alle personen 
met een handicap; 

Or. fr

Amendement 12
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Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat meisjes en 
vrouwen met een handicap op 
verschillende manieren gediscrimineerd 
kunnen worden;

B. overwegende dat meisjes en 
vrouwen met een handicap gediscrimineerd 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 13
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat digitale en 
groene transities vraag scheppen naar 
werknemers met steeds meer 
gespecialiseerde digitale en groene 
vaardigheden; overwegende dat er nog 
steeds genderverschillen bestaan in het 
onderwijs in digitale aangelegenheden en 
dat er op de digitale arbeidsmarkt nog 
steeds een genderkloof heerst; 
overwegende dat personen met een 
handicap al te vaak worden uitgesloten 
van het onderwijs en dus ook van de 
arbeidsmarkt; overwegende dat vrouwen 
met een handicap om deze redenen het 
risico lopen op verdere uitsluiting van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 14
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat deze meervoudige 
discriminatie gevolgen heeft voor het 
onderwijs, en dus ook voor de 
arbeidskansen, bijvoorbeeld door de 
moeilijke toegang tot voltijds werk, 
hetgeen bijdraagt aan de ongelijkheid op 
het gebied van werk en beloning;

Or. es

Amendement 15
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen vaker 
met een handicap te maken krijgen 
vanwege hun langere levensverwachting;

Or. pl

Amendement 16
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat, als gevolg van de 
vergrijzende samenleving in Europa, 
oudere vrouwen met een handicap steeds 
vaker de enige verzorgers zijn van 
familieleden met een handicap, met 
inbegrip van volwassen kinderen (met 
ernstige fysieke en intellectuele 
handicaps), hetgeen hen kwetsbaarder 
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maakt voor armoede en sociale 
uitsluiting;

Or. pl

Amendement 17
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat vrouwen 
gewoonlijk de hoofdverantwoordelijke zijn 
voor de zorg voor de kinderen, voor 
ouderen, voor andere afhankelijke 
personen, voor het gezin en voor het 
huishouden, en dat die 
verantwoordelijkheid nog groter is als een 
van de afhankelijke personen een 
handicap heeft; overwegende dat 
alleenstaande moeders die voor kinderen 
met een handicap zorgen een hoog risico 
op armoede en sociale uitsluiting lopen;

Or. es

Amendement 18
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat bewustmaking 
van essentieel belang is om werkgevers en 
werknemers in staat te stellen adequaat te 
handelen en te reageren, op basis van 
kennis van hun rechten en plichten op het 
gebied van non-discriminatie;

Or. en
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Amendement 19
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat meer dan 
60 % van de personen met een handicap 
en de grote meerderheid van de 
zorgverleners voor personen met een 
handicap vrouwen zijn;

Or. pl

Amendement 20
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten de belangen 
en rechten van vrouwen en meisjes met een 
handicap systematisch in aanmerking te 
nemen in alle nationale actieplannen, 
strategieën en beleidsmaatregelen;

1. verzoekt de lidstaten de belangen 
en rechten van vrouwen en meisjes met een 
handicap systematisch in aanmerking te 
nemen in alle nationale actieplannen, 
strategieën en beleidsmaatregelen, in het 
bijzonder met betrekking tot onderwijs, 
werkgelegenheid en sociaal beleid, met 
bijzondere aandacht voor de ongelijkheid 
op het gebied van gender en handicap 
waardoor vrouwen worden getroffen;

Or. es

Amendement 21
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten de belangen 
en rechten van vrouwen en meisjes met een 
handicap systematisch in aanmerking te 
nemen in alle nationale actieplannen, 
strategieën en beleidsmaatregelen;

1. verzoekt de lidstaten de belangen 
en rechten van vrouwen en meisjes met een 
handicap, en van alle personen die in deze 
situatie verkeren, systematisch in 
aanmerking te nemen in alle nationale 
actieplannen, strategieën en 
beleidsmaatregelen;

Or. fr

Amendement 22
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten de belangen 
en rechten van vrouwen en meisjes met een 
handicap systematisch in aanmerking te 
nemen in alle nationale actieplannen, 
strategieën en beleidsmaatregelen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de belangen en rechten van 
vrouwen en meisjes met een handicap 
systematisch in aanmerking te nemen in 
alle actieplannen, strategieën en 
beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 23
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de lidstaten de belangen 
en rechten van vrouwen en meisjes met 
een handicap systematisch in aanmerking 
te nemen in alle nationale actieplannen, 
strategieën en beleidsmaatregelen;

beveelt aan dat de lidstaten 
vrouwen en meisjes met een handicap een 
eerlijke kans bieden in alle nationale 
actieplannen, strategieën en 
beleidsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 24
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan de resolutie van het 
Europees Parlement van 29 november 
2018 over de situatie van vrouwen met een 
handicap; verzoekt de Commissie met 
klem een geconsolideerd voorstel te 
presenteren in kader van de strategie na 
2020 waarin de ontwikkeling van positieve 
maatregelen voor vrouwen met een 
handicap is opgenomen om 
werkgelegenheid, scholing, 
arbeidsbemiddeling, gelijke 
loopbaanontwikkeling, gelijke beloning, 
aanpassing op de werkplek en aanvullend 
onderwijs te bevorderen, met aandacht 
voor hun digitale inclusie en het belang 
van een goed evenwicht tussen werk en 
privéleven; benadrukt tevens de noodzaak 
van een garantie voor de rechten van 
gehandicapten met specifieke maatregelen 
die aansluiten bij de behoeften van 
vrouwen met een handicap;

Or. en

Amendement 25
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op de toename van het aantal 
ervaringen van discriminatie en 
intimidatie, ook op de werkplek, in het 
bijzonder op grond van geslacht, 
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nationaliteit, sociale achtergrond, 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, etnische afkomst en 
godsdienst, met name ten aanzien van 
moslimvrouwen1 bis, Roma en LGBTI-
personen;
_________________
1 bis Muslim Woman Seeking Work: An 
English Case Study with a Dutch 
Comparison, of Discrimination and 
Achievement (MDPI, 2017).

Or. en

Amendement 26
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat, volgens het FRA, 
alle vormen van discriminatie, met 
inbegrip van meervoudige en 
intersectionele discriminatie, de uitrol van 
investeringen en inspanningen op het 
gebied van onderwijs en opleiding in hoge 
mate belemmeren en een hinderpaal 
vormen bij loopbaanontwikkeling; 
benadrukt dat vrouwen met een handicap 
vaak het slachtoffer worden van deze 
vormen van discriminatie;

Or. en

Amendement 27
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 quater. betreurt het feit dat leeftijd 
een belangrijke grond voor discriminatie 
op de arbeidsmarkt is; is van mening dat 
oudere vrouwen nog steeds vaak worden 
blootgesteld aan stereotypen en aan 
belemmeringen op de arbeidsmarkt en 
roept op tot intergenerationele 
rechtvaardigheid op basis van solidariteit;

Or. en

Amendement 28
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt de lidstaten om 
actieplannen te ontwikkelen om 
discriminatie op de arbeidsmarkt op grond 
van seksuele geaardheid, ras, etnische 
achtergrond, godsdienst, genderidentiteit 
en -expressie doeltreffender aan te 
pakken, waarbij belanghebbenden zoals 
arbeidsinspecties, vakbonden, 
werkgeversorganisaties en organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld moeten 
worden betrokken en het goede voorbeeld 
moet worden gegeven door deze 
maatregelen in de eigen 
overheidsdiensten toe te passen;

Or. en

Amendement 29
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 sexies. benadrukt dat 
transpersonen doeltreffend moeten 
worden beschermd tegen discriminatie op 
de arbeidsmarkt en verzoekt de lidstaten 
om deze discriminatie te bestrijden, in het 
bijzonder op het gebied van werk;

Or. en

Amendement 30
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. verzoekt de lidstaten de 
mogelijkheid te verkennen om in de 
richtlijn maatregelen voor positieve 
discriminatie op te nemen voor groepen 
die te kampen hebben met ernstige en 
structurele discriminatie, zoals de Roma;

Or. en

Amendement 31
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. verzoekt de Commissie om 
de EU-landen en het maatschappelijk 
middenveld te ondersteunen in de strijd 
tegen discriminatie via het programma 
“Rechten, gelijkheid en burgerschap” en 
verzoekt de lidstaten om de toegang tot 
financiering te vergemakkelijken voor 
relevante belanghebbenden, waaronder 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en gelijkheidsorganen, voor 
bewustmakings- en 
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voorlichtingscampagnes over de 
discriminatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 32
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap;

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap; merkt op dat 
de tekortschietende beschikbaarheid en de 
hoge kosten van en de niet toereikende 
infrastructuur voor goede kinderopvang 
nog altijd belangrijke belemmeringen 
vormen voor de gelijke deelname van 
vrouwen op alle maatschappelijke 
terreinen, waaronder werk;

Or. pt

Amendement 33
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
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duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap;

duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, teneinde elke 
situatie van uitdrukkelijke of verborgen 
discriminatie uit te bannen, om mensen te 
leren hoe deze discriminatie kan worden 
opgemerkt, aangepakt en aangeklaagd en 
hen toegang te bieden tot de geldende 
wetgeving die hen beschermt; moedigt de 
lidstaten aan om beste praktijken op dit 
gebied uit te wisselen;

Or. es

Amendement 34
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap;

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap; geeft aan dat 
dit verdrag eveneens een intersectionele 
benadering omvat om de meervoudige 
discriminatie van personen met een 
handicap op grond van hun gender, ras, 
etnische of sociale afkomst, seksuele 
geaardheid, genderidentiteit en -expressie, 
godsdienst, overtuiging of verblijfsstatus 
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aan te pakken;

Or. en

Amendement 35
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap;

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 
algemeen over hun rechten en plichten, met 
inbegrip van het recht op arbeid en werk, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap; bevestigt dat 
de sociale minima die worden uitgekeerd 
aan personen met een handicap absoluut 
ontoereikend zijn en moeten worden 
gelijkgetrokken met het gewaarborgd 
minimumloon dat bij wet is vastgesteld in 
de respectieve landen;

Or. fr

Amendement 36
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten 
bewustmakingsacties uit te voeren en 
duidelijke informatie te verschaffen aan 
werknemers en de bevolking in het 

2. verzoekt de lidstaten verdere 
bewustmakingsacties inzake 
discriminatiebestrijding uit te voeren, 
waarbij specifiek aandacht moet worden 
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algemeen over hun rechten en plichten, 
met inbegrip van het recht op arbeid en 
werk, waarbij specifiek aandacht moet 
worden besteed aan toegankelijkheid en 
redelijke aanpassingen, in 
overeenstemming met het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap;

besteed aan toegankelijkheid en redelijke 
aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, en zich daarbij 
toe te spitsen op diegenen die het grootste 
risico lopen, waaronder vrouwen met een 
handicap, en om de sociale partners, 
werkgevers en vakbonden hierbij te 
betrekken;

Or. en

Amendement 37
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om 
maatregelen te nemen om de participatie 
van vrouwen en meisjes met een handicap 
op de arbeidsmarkt te vergroten en om 
beleid aan te nemen dat een gelijk loon 
voor gelijk werk verzekert;

Or. en

Amendement 38
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, 
Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om 
maatregelen te nemen om intimidatie op 
het werk tegen te gaan, met inbegrip van 
seksuele intimidatie van vrouwen met een 
handicap;
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Or. en

Amendement 39
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat vrouwen met 
een handicap kunnen profiteren van 
dezelfde regels voor toegang tot de 
arbeidsmarkt;

3. beveelt aan dat de lidstaten 
verzekeren dat vrouwen met een handicap 
die de arbeidsmarkt om geldige 
gezondheidsredenen niet kunnen betreden 
of niet op de arbeidsmarkt actief kunnen 
blijven, kunnen profiteren van passende 
maatregelen om in fatsoenlijke, waardige 
sociaal-economische omstandigheden te 
kunnen leven;

Or. en

Amendement 40
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat vrouwen met 
een handicap kunnen profiteren van 
dezelfde regels voor toegang tot de 
arbeidsmarkt;

3. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat vrouwen met 
een handicap kunnen profiteren van 
dezelfde regels voor toegang tot de 
arbeidsmarkt, aanwerving en promotie, 
gelijke toegang tot opleiding en 
omscholing, gelijke toegang tot krediet en 
tot andere productiemiddelen en gelijke 
lonen voor gelijk werk, en dat zij op 
gelijke voet met andere werknemers 
kunnen deelnemen aan de 
besluitvorming;

Or. es
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Amendement 41
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat vrouwen met 
een handicap kunnen profiteren van 
dezelfde regels voor toegang tot de 
arbeidsmarkt;

3. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om positieve initiatieven te 
ontwikkelen voor vrouwen met een 
handicap, teneinde opleidingen, 
arbeidsbemiddeling, toegang tot de 
arbeidsmarkt, baanbehoud, gelijke 
loopbaanmogelijkheden, aanpassing van 
de werkplek en een goed evenwicht tussen 
werk en privéleven te bevorderen;

Or. en

Amendement 42
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat vrouwen met 
een handicap kunnen profiteren van 
dezelfde regels voor toegang tot de 
arbeidsmarkt;

3. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat vrouwen en 
mannen met een handicap kunnen 
profiteren van dezelfde regels voor toegang 
tot de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 43
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het recht op werk 
een essentiële voorwaarde is om gelijke 
rechten in de praktijk te kunnen brengen 
van en voor de economische 
onafhankelijkheid en de beroepsmatige 
ontplooiing van vrouwen met een 
handicap en dringt daarom aan op de 
uitbanning van marginaal werk door 
toepassing van het beginsel dat een echte 
arbeidsplaats een vaste arbeidsplaats moet 
zijn en door erkenning van het belang en 
de waarde van banen met rechten;

Or. pt

Amendement 44
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk 
en niet-stereotiep onderwijssysteem te 
verzekeren met inclusieve maatregelen op 
het gebied van onderwijs;

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk 
en niet-stereotiep onderwijssysteem te 
verzekeren met inclusieve maatregelen op 
het gebied van onderwijs, die vrouwen en 
meisjes met een handicap voorbereiden op 
de arbeidsmarkt, door zich toe te spitsen 
op digitale vaardigheden en een leven 
lang leren, en om de vrije keuze voor een 
studiegebied van meisjes en vrouwen met 
een handicap te verzekeren, opdat zij hun 
werk kunnen kiezen op basis van hun 
wensen en talenten, en niet worden 
beperkt door ontoegankelijkheid, 
vooroordelen en stereotypen;

Or. es

Amendement 45
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk 
en niet-stereotiep onderwijssysteem te 
verzekeren met inclusieve maatregelen op 
het gebied van onderwijs;

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk 
onderwijssysteem te verzekeren dat 
tegemoetkomt aan de specifieke behoeften 
van alle personen met een handicap, door 
hen de nodige ondersteuning te bieden 
voor een optimale ontwikkeling, rekening 
houdend met gendergerelateerde 
verschillen bij het doorlopen van de 
verschillende onderwijscycli naargelang 
van de rijpheid en specifieke situatie van 
jongens en meisjes;

Or. es

Amendement 46
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk 
en niet-stereotiep onderwijssysteem te 
verzekeren met inclusieve maatregelen op 
het gebied van onderwijs;

4. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om de rechten van vrouwen en 
meisjes met een handicap te 
mainstreamen bij de opzet en uitvoering 
van acties om digitale vaardigheden te 
ontwikkelen om alle burgers in staat te 
stellen deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 47
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk 
en niet-stereotiep onderwijssysteem te 
verzekeren met inclusieve maatregelen op 
het gebied van onderwijs;

4. beveelt aan dat de lidstaten een 
toegankelijk en meer onpartijdig 
onderwijssysteem verzekeren waarin het 
onderwijs is aangepast aan de mentale, 
emotionele en lichamelijke behoeften;

Or. en

Amendement 48
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk 
en niet-stereotiep onderwijssysteem te 
verzekeren met inclusieve maatregelen op 
het gebied van onderwijs;

4. vraagt de lidstaten een openbaar en 
niet-stereotiep onderwijssysteem te 
verzekeren met inclusieve maatregelen op 
het gebied van onderwijs ter bevordering 
van sociale inclusie;

Or. pt

Amendement 49
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beveelt de lidstaten sterk aan meer 
te investeren in openbaar onderwijs door 
de democratische gezindheid en 
pedagogische organisatie te versterken, 
schoolleerplannen te upgraden, 
werkomstandigheden in scholen te 
verbeteren en universele vrije toegang tot 
een hoogwaardig en inclusief sociaal en 
onderwijsaanbod te waarborgen;

Or. pt
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Amendement 50
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie na te gaan 
of de lidstaten gedetailleerde bepalingen 
hebben vastgesteld voor de uitoefening van 
het recht op moederschapsverlof, 
vaderschapsverlof en zorgverlof, evenals 
bepalingen inzake flexibel werk;

5. verzoekt de Commissie na te gaan 
of de lidstaten gedetailleerde bepalingen 
hebben vastgesteld voor de uitoefening van 
het recht op moederschapsverlof, 
vaderschapsverlof en zorgverlof, evenals 
bepalingen inzake flexibel werk, om te 
voorzien in de specifieke behoeften van 
moeders met een handicap, moeders van 
kinderen met een handicap of een 
langdurige ziekte of moeders die met 
bijzondere omstandigheden te maken 
hebben, bijvoorbeeld in verband met een 
vroeggeboorte;

Or. es

Amendement 51
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie na te gaan 
of de lidstaten gedetailleerde bepalingen 
hebben vastgesteld voor de uitoefening van 
het recht op moederschapsverlof, 
vaderschapsverlof en zorgverlof, evenals 
bepalingen inzake flexibel werk;

5. verzoekt de Commissie na te gaan 
of de lidstaten gedetailleerde bepalingen 
hebben vastgesteld voor de uitoefening van 
het recht op moederschapsverlof, 
vaderschapsverlof en zorgverlof, evenals 
bepalingen inzake flexibel werk; 
benadrukt dat de verantwoordelijkheid 
van lidstaten en werkgevers op het gebied 
van het recht op moederschapsverlof en 
vaderschapsverlof, waardoor vrouwen het 
recht hebben om zowel moeder als 
werknemer te zijn zonder hun 
arbeidsrechten te verliezen, moet worden 
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versterkt;

Or. pt

Amendement 52
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie na te gaan 
of de lidstaten gedetailleerde bepalingen 
hebben vastgesteld voor de uitoefening 
van het recht op moederschapsverlof, 
vaderschapsverlof en zorgverlof, evenals 
bepalingen inzake flexibel werk;

5. verzoekt de lidstaten om na te gaan 
of er bepalingen nodig zijn om te 
verzekeren dat de toepassing van het 
moederschapsverlof, vaderschapsverlof en 
ouderschapsverlof, evenals bepalingen 
inzake flexibel werk, aangepast zijn aan 
de diverse behoeften van ouders met een 
handicap, ouders met geestelijke 
gezondheidsproblemen en ouders van 
kinderen met een handicap, een 
chronische ziekte of een geestelijk 
gezondheidsprobleem;

Or. en

Amendement 53
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op meer financiering 
om de lidstaten te helpen het moeder- en 
vaderschap beter te beschermen in de 
arbeidswetgeving, met name door het 
bijbehorende verlof uit te breiden, de 
loongarantie te verhogen tot 100 % en de 
werktijd voor vrouwen die borstvoeding 
geven te verkorten; dringt aan op 
maatregelen waarmee deze bescherming 
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wordt gewaarborgd, en op meer 
financiering voor een kosteloos openbaar 
netwerk van vroegschoolsonderwijs en 
kinderopvang;

Or. pt

Amendement 54
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat, zoals het 
Comité voor de rechten van personen met 
een handicap van de Verenigde Naties 
heeft verklaard, het niet aanbrengen van 
redelijke aanpassingen voor vrouwen met 
een handicap discriminatie kan zijn 
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap;

Or. es

Amendement 55
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt dat moeders van gezinnen 
met personen met een handicap die dit 
wensen in de eerste plaats een 
ouderschapsloon toegekend krijgen zodat 
zij vrij kunnen kiezen tussen een 
beroepsactiviteit en de opvoeding van hun 
kinderen;

Or. fr
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Amendement 56
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. vraagt de lidstaten om nationale 
strategieën voor te stellen om 
mantelzorgers, waarvan de meeste 
vrouwelijke familieleden van de persoon 
met een handicap zijn, te ondersteunen;

Or. es

Amendement 57
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat er relevante en 
precieze gegevens worden verzameld over 
het genderperspectief en de 
handicapvariabele op de arbeidsmarkt;

6. dringt erop aan dat er relevante en 
precieze gegevens worden verzameld over 
het genderperspectief en de 
handicapvariabele op de arbeidsmarkt, die 
als basis moeten dienen voor nationale en 
Europese strategieën inzake handicaps, 
werk en gendergelijkheid;

Or. es

Amendement 58
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. dringt erop aan dat er relevante en 
precieze gegevens worden verzameld over 
het genderperspectief en de 
handicapvariabele op de arbeidsmarkt;

6. dringt erop aan dat er waar 
mogelijk relevante en precieze gegevens 
worden verzameld over het 
genderperspectief en de handicapvariabele 
op de arbeidsmarkt en over de sociale 
dimensie;

Or. en

Amendement 59
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat er relevante en 
precieze gegevens worden verzameld over 
het genderperspectief en de 
handicapvariabele op de arbeidsmarkt;

6. dringt erop aan dat er relevante en 
precieze gegevens worden verzameld over 
de handicapvariabele op de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 60
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat er relevante en 
precieze gegevens worden verzameld over 
het genderperspectief en de 
handicapvariabele op de arbeidsmarkt;

6. dringt erop aan dat er relevante en 
precieze gegevens worden verzameld over 
de handicapvariabele op de arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 61
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. kijkt uit naar de evaluatie van de 
Europese strategie inzake handicaps en 
het voorstel van de Commissie voor een 
strategie inzake de gelijkheid van 
personen met een handicap voor 2021, 
met beleidsmaatregelen waarin rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
behoeften van vrouwen;

Schrappen

Or. es

Amendement 62
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. kijkt uit naar de evaluatie van de 
Europese strategie inzake handicaps en het 
voorstel van de Commissie voor een 
strategie inzake de gelijkheid van personen 
met een handicap voor 2021, met 
beleidsmaatregelen waarin rekening wordt 
gehouden met de specifieke behoeften van 
vrouwen;

7. kijkt uit naar de evaluatie van de 
Europese strategie inzake handicaps en het 
voorstel van de Commissie voor een 
strategie inzake de gelijkheid van personen 
met een handicap voor 2021, met 
beleidsmaatregelen waarin rekening wordt 
gehouden met de specifieke behoeften van 
vrouwen; wijst erop dat uitgebreidere 
inclusie enkel kan worden verwezenlijkt 
en gewaarborgd door middel van 
kosteloze, hoogwaardige openbare 
diensten die de kwaliteit van leven 
verbeteren; vraagt de lidstaten om banen 
met rechten, fatsoenlijke lonen en 
universele fysieke en digitale 
toegankelijkheid te bevorderen; dringt 
aan op doeltreffende maatregelen ter 
bevordering van mobiliteit, informatie en 
de inclusie van personen met een 
handicap;

Or. pt
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Amendement 63
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. kijkt uit naar de evaluatie van de 
Europese strategie inzake handicaps en het 
voorstel van de Commissie voor een 
strategie inzake de gelijkheid van personen 
met een handicap voor 2021, met 
beleidsmaatregelen waarin rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
behoeften van vrouwen;

7. kijkt uit naar de evaluatie van de 
huidige Europese strategie inzake 
handicaps en het voorstel van de 
Commissie voor een toekomstige 
Europese strategie inzake de gelijkheid 
van personen met een handicap voor de 
komende meerjarige periode, die in 2021 
zal worden bekendgemaakt en waarin 
horizontale en gerichte benaderingen 
worden gecombineerd en een sterker 
genderperspectief wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 64
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten om 
maatregelen in te voeren zoals zorg- en 
ondersteuningsdiensten die zijn aangepast 
aan de specifieke uitdagingen en 
behoeften van ouders en/of familieleden 
die voor personen met een handicap 
zorgen; verzoekt de lidstaten tevens om 
ambitieuzere maatregelen in te voeren om 
de rol van mannen als gelijkwaardige 
verzorgers te bevorderen;

Or. en
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Amendement 65
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt om het gebruik van de 
bestaande financieringsinstrumenten van 
de EU te optimaliseren om de 
toegankelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen en om de arbeidsperspectieven 
en de sociaal-economische 
omstandigheden van vrouwen met een 
handicap aan te pakken;

Or. es

Amendement 66
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Raad om de 
horizontale antidiscriminatierichtlijn goed 
te keuren en om een intersectionele 
aanpak te hanteren in al het 
antidiscriminatiebeleid en alle 
antidiscriminatieregelgeving van de EU;

Or. en

Amendement 67
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement
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8. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om bedrijven die zich inzetten voor 
het aanwerven van personen met een 
handicap aan te moedigen en te 
bevorderen.

8. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om bedrijven die zich inzetten voor 
het aanwerven van personen met een 
handicap aan te moedigen en te 
bevorderen; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de toegang tot 
arbeidskansen voor vrouwen met een 
handicap te verbeteren; benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen een 
doorslaggevende factor zijn bij het 
terugdraaien en tegengaan van 
ongelijkheden en dat een gelijk loon voor 
gelijk werk moet worden gegarandeerd.

Or. pt

Amendement 68
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om bedrijven die zich inzetten voor 
het aanwerven van personen met een 
handicap aan te moedigen en te 
bevorderen.

8. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om bedrijven die zich inzetten voor 
het aanwerven van personen met een 
handicap aan te moedigen en te 
bevorderen, bijvoorbeeld middels een 
extern herkenbaar onderscheidingsteken 
als erkenning voor hun naleving van de 
wetgeving en voor hun inspanningen, 
waarbij zij eveneens de gelegenheid 
zouden krijgen om de initiatieven te delen 
die zij hebben genomen om dit 
onderscheidingsteken te verdienen;

Or. es

Amendement 69
Radka Maxová, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de lidstaten maatregelen te 
treffen om bedrijven die zich inzetten voor 
het aanwerven van personen met een 
handicap aan te moedigen en te 
bevorderen.

8. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om de EU-structuurfondsen te 
optimaliseren teneinde bedrijven die zich 
inzetten voor het aanwerven van personen 
met een handicap te bevorderen en 
personen met een handicap te helpen om 
ondernemer te worden.

Or. en

Amendement 70
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt de lidstaten om bijzondere 
aandacht te schenken aan het opsporen 
van geweld tegen meisjes en vrouwen met 
een handicap teneinde het naar behoren 
te kunnen vaststellen en voorkomen;

Or. es


