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Amendement 1
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is voorzien dat de Unie er 
bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid tussen hen 
moet bevorderen;

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is voorzien dat de Unie er 
bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid tussen hen 
moet bevorderen, en bijgevolg het beginsel 
van gendermainstreaming moet 
bevorderen in al haar beleid, onder meer 
via genderbudgettering op alle niveaus 
van het begrotingsproces;

Or. en

Amendement 2
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is voorzien dat de Unie er 
bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid tussen hen 
moet bevorderen;

A. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is voorzien dat de Unie er 
bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid tussen hen 
moet bevorderen, met inachtneming van 
hun onderlinge verschillen en 
complementariteit;

Or. fr

Amendement 3
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
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Marques

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat dit Parlement 
herhaaldelijk bij de Commissie heeft 
aangedrongen op de bevordering en 
toepassing van het gebruik van 
gendermainstreaming, 
genderbudgettering en 
gendereffectbeoordelingen met betrekking 
tot alle beleidsterreinen van de Unie; 
overwegende dat de Europese 
Rekenkamer heeft bevestigd dat dit niet is 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 4
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Parlement 
herhaaldelijk heeft aangedrongen op 
voldoende financiering voor het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), 
voor het programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap”, voor het 
daaropvolgende programma “Burgers, 
gelijkheid, rechten en waarden” (CERV) 
en voor zijn onderdeel “Daphne”;

Schrappen

Or. fr

Amendement 5
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
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Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Parlement 
herhaaldelijk heeft aangedrongen op 
voldoende financiering voor het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), 
voor het programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap”, voor het daaropvolgende 
programma “Burgers, gelijkheid, rechten 
en waarden” (CERV) en voor zijn 
onderdeel “Daphne”;

B. overwegende dat het Parlement 
herhaaldelijk heeft aangedrongen op 
voldoende financiering voor het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), 
voor het programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap”, voor het daaropvolgende 
programma “Burgers, gelijkheid, rechten 
en waarden” (CERV) en voor zijn 
onderdeel “Daphne”, met het oog op de 
handhaving van instrumenten voor non-
discriminatie, gendergelijkheid en 
gendermainstreaming en het voorkomen 
van gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 6
Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Parlement 
herhaaldelijk heeft aangedrongen op 
voldoende financiering voor het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), 
voor het programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap”, voor het daaropvolgende 
programma “Burgers, gelijkheid, rechten 
en waarden” (CERV) en voor zijn 
onderdeel “Daphne”;

B. overwegende dat het Parlement 
herhaaldelijk heeft aangedrongen op 
voldoende financiering voor het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) en 
voor het programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap” (CERV), alsook op het 
waarborgen van voldoende middelen ter 
ondersteuning van maatregelen gericht op 
het voorkomen en bestrijden van 
gendergerelateerd geweld in het kader van 
het programma;

Or. en

Amendement 7
Annika Bruna

Ontwerpadvies
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Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de meeste acties 
in het kader van het Daphne-programma, 
dat gericht is op de bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en kinderen in Europa en 
op de bescherming van slachtoffers, 
onontbeerlijk zijn en dat de COVID-19-
crisis de behoeften op dit vlak heeft doen 
toenemen;

Or. fr

Amendement 8
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er voor de 
begroting van de Unie voor 2022 een 
belangrijke rol moet worden weggelegd bij 
het economisch herstel van de Unie, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan die sectoren, waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
die essentieel waren tijdens de pandemie of 
die zwaar getroffen zijn door de 
daaropvolgende economische crisis;

C. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar getroffen zijn door de 
COVID-19-pandemie, met name vrouwen 
met een onzekere baan, in een sector 
waarin vrouwen oververtegenwoordigd 
zijn of in de informele economie; 
overwegende dat er voor de begroting van 
de Unie voor 2022 een belangrijke rol moet 
worden weggelegd bij het economisch 
herstel van de Unie, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan die 
sectoren, waarin vrouwen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, die essentieel 
waren tijdens de pandemie of die zwaar 
getroffen zijn door de daaropvolgende 
economische crisis;

Or. en

Amendement 9
Christine Anderson
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Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er voor de 
begroting van de Unie voor 2022 een 
belangrijke rol moet worden weggelegd bij 
het economisch herstel van de Unie, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan die sectoren, waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
die essentieel waren tijdens de pandemie of 
die zwaar getroffen zijn door de 
daaropvolgende economische crisis;

C. overwegende dat er voor de 
begroting van de Unie voor 2022 een 
belangrijke rol moet worden weggelegd bij 
het economisch herstel van de Unie, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan die sectoren die meer 
vrouwen aantrekken, die essentieel waren 
tijdens de pandemie of die zwaar getroffen 
zijn door de daaropvolgende economische 
crisis;

Or. en

Amendement 10
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er voor de 
begroting van de Unie voor 2022 een 
belangrijke rol moet worden weggelegd bij 
het economisch herstel van de Unie, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan die sectoren, waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
die essentieel waren tijdens de pandemie of 
die zwaar getroffen zijn door de 
daaropvolgende economische crisis;

C. overwegende dat er voor de 
begroting van de Unie voor 2022 een 
belangrijke rol moet worden weggelegd bij 
het economisch herstel van de Unie, 
waarbij zorgvuldige aandacht moet worden 
geschonken aan die sectoren waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
die essentieel waren tijdens de pandemie of 
die zwaar getroffen zijn door de 
daaropvolgende economische crisis;

Or. pl

Amendement 11
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat vrouwen nog 
altijd ondervertegenwoordigd zijn in 
leidinggevende functies en de 
besluitvorming, terwijl zij 
oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde 
sectoren, zoals de zorg en dienstverlening, 
en overwegende dat zij meer tijd besteden 
aan onbetaald huishoudelijk werk en 
zorgtaken dan mannen;

Or. en

Amendement 12
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat door de EU 
bevorderde beleidsmaatregelen waarmee 
sociale en arbeidsrechten zijn 
aangevallen, in feite hebben bijgedragen 
tot het vergroten van de sociaal-
economische ongelijkheden, waarbij met 
name vrouwen zijn getroffen;

Or. en

Amendement 13
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn in de 
sector digitale economie, en in de sectoren 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) voor wat betreft 

D. overwegende dat vrouwen nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn in de 
sector digitale economie, en in de sectoren 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) voor wat betreft 



AM\1236815NL.docx 9/39 PE696.287v01-00

NL

onderwijs, opleiding en werkgelegenheid; onderwijs, opleiding en werkgelegenheid; 
overwegende dat middelen ter 
ondersteuning van de empowerment van 
vrouwen en meisjes via digitale inclusie 
de bevordering van gendergelijkheid in 
het digitale tijdperk teweeg kunnen 
brengen;

Or. en

Amendement 14
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn in de 
sector digitale economie, en in de sectoren 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) voor wat betreft 
onderwijs, opleiding en werkgelegenheid;

D. overwegende dat vrouwen nog 
steeds minder dan mannen 
vertegenwoordigd zijn in de sector digitale 
economie, en in de sectoren wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(STEM) voor wat betreft onderwijs, 
opleiding en werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 15
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn in de 
sector digitale economie, en in de sectoren 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) voor wat betreft 
onderwijs, opleiding en werkgelegenheid;

D. overwegende dat vrouwen relatief 
weinig interesse laten blijken in een 
loopbaan in de sector digitale economie, 
en in de sectoren wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde (STEM) voor wat 
betreft onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het aantal 
gevallen van huiselijk geweld sterk is 
toegenomen als gevolg van de COVID-19-
pandemie en maatregelen als de lockdown 
of telewerken1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(20
20)659333_EN.pdf

Or. en

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat de nieuwe 
stammen van COVID-19 zich aan het 
verspreiden zijn in heel Europa en een 
risico op nieuwe lockdowns in de EU-
lidstaten met zich meebrengen; benadrukt 
daarom het belang van een kader voor 
een continue effectbeoordeling met 
betrekking tot de consequenties en 
gevolgen van de huidige COVID-19-
pandemie voor vrouwen, zodat de 
uitbraak van een nieuwe pandemie 
mogelijk tot minder zware resultaten zou 
leiden;
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Or. en

Amendement 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt zijn dringende verzoek 
om gendermainstreaming en 
genderbudgettering in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 19
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt zijn dringende verzoek om 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen;

1. benadrukt dat vrouwenrechten en 
een gendergelijkheidsperspectief moeten 
worden geïntegreerd en gewaarborgd in 
alle beleidsterreinen, met name in het 
licht van de meervoudige 
gendergerelateerde effecten van de 
COVID-19-pandemie op de rechten van 
vrouwen; herhaalt zijn dringende verzoek 
om gendermainstreaming en 
genderbudgettering in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen; 
onderstreept dat sommige lidstaten de 
pandemie hebben aangegrepen om de 
rechten van vrouwen verder in te perken;

Or. en

Amendement 20
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt zijn dringende verzoek om 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen;

1. herhaalt zijn dringende verzoek om 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen; 
herinnert in dit verband aan het verslag 
van de Europese Rekenkamer van 2021 
over gendermainstreaming in de EU-
begroting en aan de belangrijkste 
aanbevelingen in dit verslag;

Or. en

Amendement 21
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt zijn dringende verzoek om 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen;

1. herhaalt zijn dringende verzoek om 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering, samen met 
gendereffectbeoordelingen, in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen, met 
inbegrip van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 22
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt zijn dringende verzoek om 1. herhaalt zijn dringende verzoek om 
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gendermainstreaming en 
genderbudgettering in de hele 
begrotingsprocedure toe te passen;

de kwestie in verband met de plaats van 
vrouwen te integreren in de verschillende 
beleidsterreinen, met inbegrip van de hele 
begrotingsprocedure, voor zover van 
toepassing;

Or. fr

Amendement 23
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verontrust door de conclusies 
van het verslag van de Europese 
Rekenkamer getiteld 
“Gendermainstreaming in de EU-
begroting: tijd om de daad bij het woord te 
voegen”, alsook door haar interne 
uitgaventoetsing van de 
Unieprogramma’s, waaruit blijkt dat 
gendermainstreaming niet op dezelfde 
manier in de Uniebegroting is 
geïntegreerd als andere beleidsterreinen; 
betreurt dat er geen methodologie is om 
de uitgaven op het gebied van 
gendergelijkheid te volgen;

Or. en

Amendement 24
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. bevestigt opnieuw dat 
beleidsuitgaven die voortvloeien uit 
operaties die gevolgen hebben op militair 
of defensiegebied niet ten laste mogen 
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komen van de begroting van de Unie; is 
sterk gekant tegen elke betrokkenheid bij 
of financiering uit de EU-begroting van 
militair, civiel-militair of 
veiligheidsonderzoek in het algemeen; 
meent dat die middelen moeten worden 
herverdeeld en worden ingezet voor zuiver 
civiele doeleinden om de 
onderliggende oorzaken van migratie aan 
te pakken, zoals armoede en gewelddadige 
conflicten;

Or. en

Amendement 25
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. bevestigt gekant te zijn tegen uit de 
hand gelopen communautaire situaties 
waarbij gegevens worden verzameld aan 
de hand van zogenaamde intersectionele 
criteria die met name gebaseerd zijn op 
seksuele gerichtheid of afkomst; maakt 
zich enerzijds zorgen over het verlangen 
om de bevolking in te delen in 
tegengestelde categorieën, en anderzijds 
over de mogelijke extra kosten van 
gegevensverzameling volgens die criteria;

Or. fr

Amendement 26
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt aan op een verhoging van 
de financiering van de Europese Unie 
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voor de lidstaten om de bescherming van 
moederschap, vaderschap en ouderschap 
in de arbeidswetgeving te versterken, met 
name door de desbetreffende verlofdagen 
op te trekken, met garantie op 100 % loon, 
en de werkuren tijdens de 
borstvoedingsperiode te verlagen, en door 
maatregelen te nemen om die 
bescherming te waarborgen, maar ook 
door te investeren in de voorziening van 
een gratis openbaar netwerk van diensten 
op het gebied van voor- en vroegschoolse 
opvang en educatie en langdurige zorg; 
merkt op dat op het gebied van 
kwaliteitsvolle kinderopvang het gebrek 
aan beschikbaarheid, de hoge kosten en 
het gebrek aan voldoende infrastructuur 
nog altijd een aanzienlijke belemmering 
vormen voor een gelijke deelname van 
vrouwen aan alle aspecten van de 
samenleving, waaronder werk;

Or. en

Amendement 27
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. uit zijn bezorgdheid over het 
onderlinge verband tussen de aanvallen 
op de rechtsstaat en de achteruitgang op 
het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten; herinnert eraan dat de 
begrotingsvoorwaarden evenzeer van 
toepassing zijn in de context van 
vrouwenrechten als op andere 
beleidsterreinen; verzoekt de Commissie 
deze kwestie aan te pakken door middel 
van de artikel 7-procedure tegen de 
betrokken lidstaten;

Or. en
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Amendement 28
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat met EU-middelen geen 
projecten, investeringen en programma’s 
worden ondersteund die bijdragen aan 
segregatie, discriminatie of sociale 
uitsluiting; dringt er bij de Commissie op 
aan te verhinderen dat potentiële of 
bestaande particuliere begunstigden die 
een ongelijkheidsbeleid hanteren of aan 
sociale en arbeidsdumping doen, of zich 
in een procedure van collectieve ontslagen 
en/of bedrijfsverplaatsing bevinden, 
toegang krijgen tot EU-financiering;

Or. en

Amendement 29
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. maakt zich zorgen over de 
lage uitvoeringspercentages van EU-
fondsen en -programma’s; is van mening 
dat deze percentages aanzienlijk kunnen 
stijgen als er meer steun wordt verleend 
aan openbare structuren voor technische 
bijstand, en als de 
medefinancieringspercentages worden 
verhoogd en de door de EU-fondsen en -
programma’s gefinancierde 
overheidsinvesteringen worden 
uitgesloten van de toepassing van de 
criteria inzake begrotingstekorten;
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Or. en

Amendement 30
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. benadrukt echter dat veel 
van de door de fondsen en programma’s 
ondersteunde activiteiten en maatregelen 
die gericht zijn op het aanpakken van 
problemen in verband met ongelijkheid, 
op de helling staan als gevolg van de 
beperkingen die voortvloeien uit het 
Europees kader voor economische 
governance;

Or. en

Amendement 31
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de 
nationale herstelplannen, specifieke 
aanbevelingen te doen waarin wordt 
gewezen op de behoefte aan investeringen 
om de volledige participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt te bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen waarin wordt gewezen op de behoefte 
aan investeringen om de volledige 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen waarin wordt gewezen op de behoefte 
aan investeringen en hervormingen die 
gericht zijn op gendergelijkheid en de 
volledige participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen, zodat een 
genderperspectief wordt gehanteerd in de 
respons op de crisis en wordt 
gewaarborgd dat deze respons iedereen 
ten goede komt;

Or. en

Amendement 33
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen waarin wordt gewezen op de 
behoefte aan investeringen om de 
volledige participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen om te voldoen aan de algemene 
doelstelling van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht om de sociale en 
economische gevolgen van de crisis te 
beperken, met name voor vrouwen, en te 
zorgen voor investeringen om de volledige 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

Or. en

Amendement 34
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen waarin wordt gewezen op de behoefte 
aan investeringen om de volledige 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen waarin wordt gewezen op de behoefte 
aan investeringen om een betere balans 
tussen werk en privéleven te bevorderen, 
en zo de volledige participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt mogelijk te 
maken;

Or. pl

Amendement 35
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen waarin wordt gewezen op de behoefte 
aan investeringen om de volledige 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

2. verzoekt de Commissie, in het 
kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te 
doen waarin wordt gewezen op de behoefte 
aan investeringen om de participatie van 
vrouwen die dat wensen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

Or. fr

Amendement 36
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herhaalt dat in de EU-begroting 
meer middelen moeten worden ingezet om 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, waarbij streng wordt gewaakt 
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over de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid, niet alleen via 
wetgeving en maatregelen ter bestrijding 
van loondiscriminatie, maar met als doel 
collectieve onderhandelingen te 
bevorderen; dringt bovendien aan op 
maatregelen ter bestrijding van 
discriminerende praktijken met 
betrekking tot besluiten over aanwerving 
en promotie; dringt aan op maatregelen 
om de sociale bescherming te vergroten in 
het geval van moederschap, werkloosheid, 
ziekte, arbeidsongevallen en 
beroepsziekten;

Or. en

Amendement 37
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt aan op de verzameling van 
naar gender uitgesplitste gegevens en het 
gebruik van genderrelevante indicatoren, 
alsook op effectbeoordelingen om de 
maatregelen van de herstelplannen te 
evalueren;

Or. en

Amendement 38
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
te waarborgen dat het beginsel van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij 
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alle begrotingstoewijzingen binnen het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 in 
acht wordt genomen en dat dit beginsel in 
al het beleid van de Europese Unie wordt 
bevorderd;

Or. en

Amendement 39
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op vaart te 
zetten achter de invoering van een 
methodologie, in nauwe samenwerking 
met het Parlement, voor het meten van 
relevante genderuitgaven, zoals 
uiteengezet in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 16 december 2020 tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
betreffende begrotingsdiscipline, 
samenwerking in begrotingszaken en 
goed financieel beheer, alsmede 
betreffende nieuwe eigen middelen, met 
inbegrip van een routekaart voor de 
invoering van nieuwe eigen middelen1;

Schrappen

_________________
1 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.

Or. en

Amendement 40
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op vaart te 3. roept de Commissie op vaart te 
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zetten achter de invoering van een 
methodologie, in nauwe samenwerking met 
het Parlement, voor het meten van 
relevante genderuitgaven, zoals 
uiteengezet in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 16 december 2020 tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
betreffende begrotingsdiscipline, 
samenwerking in begrotingszaken en 
goed financieel beheer, alsmede 
betreffende nieuwe eigen middelen, met 
inbegrip van een routekaart voor de 
invoering van nieuwe eigen middelen1;

zetten achter de invoering van een 
methodologie, in nauwe samenwerking met 
het Parlement, voor het meten van 
relevante uitgaven ter bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen;

_________________
1 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.

Or. fr

Amendement 41
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te verhogen, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen;

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te verhogen, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen; onderstreept de 
centrale rol van het EIGE bij het 
verzamelen, analyseren, verwerken en 
verspreiden van gegevens en informatie 
betreffende gendergelijkheid en het 
ontwikkelen, analyseren, evalueren en 
verspreiden van methodologische 
hulpmiddelen om de integratie van 
gendergelijkheid in het gehele beleid van 
de Unie en het daaruit voortvloeiende 
nationale beleid te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te verhogen, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen;

4. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een toereikende verhoging van de 
begroting van het EIGE, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen en de waardevolle 
informatie die wordt verstrekt over de 
genderdimensie van de crisis;

Or. en

Amendement 43
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te verhogen, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen;

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te beperken of te 
verlagen ten voordele van prioritaire 
programma’s, en er zo toe bij te dragen 
dat een verhoging van de bijdrage van de 
lidstaten of van de eigen middelen wordt 
voorkomen, met name tegen de 
achtergrond van de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de economie;

Or. fr

Amendement 44
Monika Vana
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te verhogen, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen;

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te verhogen, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen, en te zorgen voor 
voldoende personele middelen om zijn 
taken te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
begroting van het EIGE te verhogen, zodat 
gendergelijkheid in de Unie kan worden 
bevorderd, met name tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor vrouwen;

4. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de begroting van het EIGE 
toereikend is om gendergelijkheid in de 
Unie te bevorderen, met name tegen de 
achtergrond van de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor vrouwen;

Or. pl

Amendement 46
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat reeds voor het 
begin van de COVID-19-uitbraak de 
meeste vrouwen onzekere of deeltijdbanen 
hadden, en dat deze tendens werd 
blootgelegd en versterkt door de 
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verslechterende economische situatie;

Or. en

Amendement 47
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. herhaalt zijn oproep om 
meer te investeren in de verdediging van 
de rechten van vrouwen en meisjes; dringt 
aan op begrotingstoewijzingen om de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen te ondersteunen via EU-
programma’s en -fondsen; pleit voor een 
meer strategische toepassing van het ESF, 
waardoor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen kan worden bevorderd, toegang 
tot en re-integratie op de arbeidsmarkt 
kunnen worden verbeterd en 
werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting 
en alle vormen van discriminatie kunnen 
worden bestreden; verzoekt de Commissie 
via het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling proactieve 
maatregelen voor te stellen om de 
werkgelegenheid van vrouwen in 
plattelandsgebieden te ondersteunen;

Or. en

Amendement 48
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt dat in het vorige 
decennium, bij het begin van de 
economische en financiële crisis, de 



PE696.287v01-00 26/39 AM\1236815NL.docx

NL

economische, sociale, arbeids- en 
genderongelijkheid binnen en tussen de 
lidstaten acuter is geworden; herinnert 
aan de belangrijke rol van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid om inzicht 
te krijgen in de omvang en oorzaken van 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
in de EU; dringt daarom aan op een 
versterking van de begroting, het 
personeelsbestand en de 
onafhankelijkheid van het instituut, 
alsook op een verhoging van de begroting 
in de rubriek “Bevordering van non-
discriminatie en gelijkheid”;

Or. en

Amendement 49
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt zijn verzoek om een 
afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen 
aan het onderdeel van het CERV-
programma dat gewijd is aan de 
bevordering van gendergelijkheid; 
herhaalt zijn verzoek om meer middelen 
beschikbaar te stellen voor het onderdeel 
“Daphne”;

Schrappen

Or. en

Amendement 50
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt zijn verzoek om een 
afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen 

5. herhaalt zijn verzoek om een 
afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen 
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aan het onderdeel van het CERV-
programma dat gewijd is aan de 
bevordering van gendergelijkheid; herhaalt 
zijn verzoek om meer middelen 
beschikbaar te stellen voor het onderdeel 
“Daphne”;

aan het onderdeel van het CERV-
programma dat gewijd is aan de 
bevordering van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming, en een andere aan 
de doelstelling inzake het voorkomen en 
bestrijden van gendergerelateerd geweld; 
herhaalt nadrukkelijk zijn verzoek om 
meer middelen beschikbaar te stellen voor 
het onderdeel “Daphne”, met name voor 
maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld, vooral nu 
gendergerelateerd geweld tijdens de 
COVID-19-crisis is geëscaleerd;

Or. en

Amendement 51
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt zijn verzoek om een 
afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen 
aan het onderdeel van het CERV-
programma dat gewijd is aan de 
bevordering van gendergelijkheid; herhaalt 
zijn verzoek om meer middelen 
beschikbaar te stellen voor het onderdeel 
“Daphne”;

5. herhaalt zijn verzoek om een 
afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen 
aan het onderdeel van het CERV-
programma dat gewijd is aan de 
bevordering van gendergelijkheid; herhaalt 
zijn verzoek om meer middelen 
beschikbaar te stellen voor het voorkomen 
en bestrijden van gendergerelateerd 
geweld in het kader van het onderdeel 
“Daphne”, vooral nu geweld tegen 
vrouwen tijdens de COVID-19-crisis is 
geëscaleerd;

Or. en

Amendement 52
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt zijn verzoek om een 
afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen 
aan het onderdeel van het CERV-
programma dat gewijd is aan de 
bevordering van gendergelijkheid; 
herhaalt zijn verzoek om meer middelen 
beschikbaar te stellen voor het onderdeel 
“Daphne”;

5. herhaalt zijn verzoek om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor het 
onderdeel “Daphne”;

Or. pl

Amendement 53
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt zijn verzoek om een 
afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen 
aan het onderdeel van het CERV-
programma dat gewijd is aan de 
bevordering van gendergelijkheid; 
herhaalt zijn verzoek om meer middelen 
beschikbaar te stellen voor het onderdeel 
“Daphne”;

5. herhaalt zijn verzoek om meer 
middelen beschikbaar te stellen voor het 
onderdeel “Daphne”, dat gericht is op de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
kinderen en op hun bescherming, 
aangezien de behoefte hieraan is 
toegenomen tijdens de COVID-19-crisis; 
verzoekt tegelijkertijd om een verlaging 
van de uitgaven in verband met het EIGE;

Or. fr

Amendement 54
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat het noodzakelijk 
is de begrotingstoewijzingen ter 
ondersteuning van de universele 
eerbiediging van en toegang tot seksuele 
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en reproductieve gezondheid en rechten te 
versterken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten aanvullende middelen toe te 
wijzen aan het EU4Health-programma, 
met name om te zorgen voor een 
voortzetting en tijdige verstrekking van 
toegankelijke diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, en acties te ondersteunen die 
gericht zijn op het aanpakken van 
gezondheidsproblemen die verband 
houden met gendergerelateerd geweld en 
op het ondersteunen van slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, onder meer 
door te waarborgen dat voldoende 
kredieten worden toegewezen aan 
vrouwenrechtenorganisaties, met name 
aan organisaties die seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
bevorderen;

Or. en

Amendement 55
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst er nogmaals op dat de EU-
begroting een actievere rol moet spelen bij 
de verwezenlijking van de VN-
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling; dringt er daarom op aan 
dat met deze begroting maatregelen en 
projecten worden ondersteund die gericht 
zijn op de uitbanning van armoede onder 
vrouwen en kinderen, de bevordering van 
meer en betere integratie op de 
arbeidsmarkt, het wegwerken van loon- 
en arbeidsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, en het verbeteren van de 
toegang tot en de verstrekking van 
gezondheidszorg of het bestrijden van 
geweld tegen vrouwen, kinderen en 
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jongeren;

Or. en

Amendement 56
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert aan de vereiste om ten 
minste 40 % van de middelen voor het 
onderdeel “Gelijkheid, rechten en 
gendergelijkheid” en het onderdeel 
“Daphne” toe te wijzen aan activiteiten 
om alle vormen van gendergerelateerd 
geweld op alle niveaus te voorkomen en te 
bestrijden, en ten minste 15 % aan 
activiteiten om te bevorderen dat vrouwen 
hun rechten ten volle kunnen uitoefenen 
en activiteiten ter bevordering van 
gendergelijkheid, waaronder het 
evenwicht tussen werk en privéleven, de 
empowerment van vrouwen en 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 57
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om het 
Daphne-initiatief te herwaarderen en 
passende middelen toe te wijzen aan dit 
programma, zodat slachtoffers van geweld 
naar behoren kunnen worden 
ondersteund en het geweld tegen vrouwen 
op degelijke wijze kan worden bestreden;
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Or. en

Amendement 58
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat meer financiering 
van de Europese Unie moet worden 
vrijgemaakt zodat de lidstaten sociale 
overheidsdiensten aan slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting 
kunnen aanbieden – met psychologische 
en sociale begeleiding door 
gespecialiseerde professionals – en dat 
sociaal en economisch beleid moet 
worden uitgevoerd dat erop gericht is 
kwetsbare vrouwen en meisjes te helpen 
de prostitutie te verlaten, met name door 
banen te waarborgen die daadwerkelijk 
bijdragen aan hun sociale integratie;

Or. en

Amendement 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is ingenomen met de conclusies 
van de onderhandelingen over het MFK 
2021-2027 en de daaropvolgende 
toewijzing van middelen aan het 
programma “Burgers, gelijkheid, rechten 
en waarden” en de onderdelen 
“Gelijkheid, rechten en gendergelijkheid” 
en “Daphne”;

Or. en
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Amendement 60
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor het bevorderen 
van gendergelijkheid, werkgelegenheid van 
en toegang tot de arbeidsmarkt voor 
vrouwen, faciliteiten voor kinderopvang en 
langdurige zorg;

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor het bevorderen 
van gendergelijkheid, werkgelegenheid van 
en toegang tot de arbeidsmarkt voor 
vrouwen, faciliteiten voor kinderopvang en 
langdurige zorg; wijst tevens op het belang 
van financiële regelingen om vrouwen in 
staat te stellen hun eigen keuzes te maken 
met betrekking tot werk en gezinsleven;

Or. fr

Amendement 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor het bevorderen 
van gendergelijkheid, werkgelegenheid 
van en toegang tot de arbeidsmarkt voor 
vrouwen, faciliteiten voor kinderopvang en 
langdurige zorg;

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor het bevorderen 
van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen, werkgelegenheid van en toegang 
tot de arbeidsmarkt voor vrouwen, 
faciliteiten voor kinderopvang en 
langdurige zorg en oplossingen om een 
evenwicht tussen werk en privéleven 
mogelijk te maken;

Or. pl

Amendement 62
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
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Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor het bevorderen 
van gendergelijkheid, werkgelegenheid van 
en toegang tot de arbeidsmarkt voor 
vrouwen, faciliteiten voor kinderopvang en 
langdurige zorg;

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor het bevorderen 
van investeringen om een impuls te geven 
aan gendergelijkheid, werkgelegenheid 
van en toegang tot de arbeidsmarkt voor 
vrouwen, door te investeren in 
zorginfrastructuur, waaronder faciliteiten 
voor kinderopvang en langdurige zorg;

Or. en

Amendement 63
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor het bevorderen 
van gendergelijkheid, werkgelegenheid 
van en toegang tot de arbeidsmarkt voor 
vrouwen, faciliteiten voor kinderopvang 
en langdurige zorg;

6. wijst op het belang van het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen om zonder enige 
dwang aan te moedigen tot het nemen van 
maatregelen op het gebied van sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid ter ondersteuning 
van de keuzes en prioriteiten van vrouwen 
met betrekking tot hun gezin en de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 64
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)



PE696.287v01-00 34/39 AM\1236815NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op een verdere 
verhoging van de middelen voor het 
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) om 
inclusie op de arbeidsmarkt en aangepaste 
opleiding mogelijk te maken, aangezien 
de COVID-19-crisis onevenredig grote 
gevolgen heeft gehad voor de 
werkgelegenheid van vrouwen, met name 
vrouwen die werkzaam zijn in de 
informele economie, van wie velen geen 
formeel werk kunnen verrichten vanwege 
de zorg voor hun kinderen, vrouwen in 
onzekere arbeidsomstandigheden, met 
deeltijdcontracten en in sommige zwaar 
getroffen sectoren en sectoren waarin 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn, zoals 
de gezondheidszorg, detailhandel en 
zorgstructuren en -diensten;

Or. en

Amendement 65
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat, zelfs als rekening 
wordt gehouden met het evenwicht tussen 
privéleven, gezinsleven en werk, de 
Uniebegroting moet voorzien in een 
verhoging van de investeringen in 
openbare diensten voor kwaliteitsvolle 
zorgverlening, met name openbare 
netwerken van crèches, 
kinderdagverblijven en openbare diensten 
voor vrijetijdsbesteding voor kinderen, een 
netwerk van openbare gezondheidszorg, 
alsook de verdediging van openbare, 
toegankelijke en kwaliteitsvolle 
gezondheidsstelsels en een openbaar 
socialezekerheidsstelsel, waarbij 
universaliteit wordt gewaarborgd;
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Or. en

Amendement 66
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de cruciale rol van 
investeringen in kwaliteitsvolle openbare 
diensten, met inbegrip van 
gezondheidszorg en sociale 
infrastructuur, om economisch herstel te 
bewerkstelligen, om te gaan met sociale 
en gezondheidscrises, sociale veerkracht 
op te bouwen en ongelijkheden te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 67
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat de economische 
situatie, die is verergerd door de uitbraak 
van COVID-19, pesterijen en geweld in 
alle vormen evenals prostitutie waarbij 
vrouwen het slachtoffer zijn, alsook 
mensenrechtenschendingen in de hand 
werkt; benadrukt dat het noodzakelijk is 
de publieke, financiële en personele 
middelen te verhogen om op te treden in 
het belang van groepen die met armoede 
bedreigd worden en om situaties aan te 
pakken die een risico betekenen voor 
kinderen, jongeren, ouderen of mensen 
met een handicap, alsook mensen die als 
dakloos worden aangemerkt;
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Or. en

Amendement 68
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst erop dat bij 
onderaanneming werknemers, vooral 
vrouwen, in een uiterst kwetsbare positie 
verkeren; dringt met klem aan op een 
evaluatie van de arbeidsomstandigheden 
en status van werknemers die diensten 
verlenen aan de Europese instellingen en 
op het overwegen van alternatieve 
oplossingen, zoals de internalisering van 
deze werknemers, om hun 
arbeidsomstandigheden te verbeteren;

Or. en

Amendement 69
Annika Bruna

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen in en hun 
belangstelling voor de digitale economie en 
de STEM-sectoren en -functies aan te 
moedigen door middel van 
Unieprogramma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

7. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen in en hun 
belangstelling voor de digitale economie en 
de STEM-sectoren en -functies aan te 
moedigen door middel van 
Unieprogramma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, zonder 
echter systemen van positieve 
discriminatie of quota in het leven te 
roepen, die ingaan tegen de meritocratie.

Or. fr
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Amendement 70
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen in en hun 
belangstelling voor de digitale economie en 
de STEM-sectoren en -functies aan te 
moedigen door middel van 
Unieprogramma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

7. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen in en hun 
belangstelling voor de digitale economie en 
de STEM-sectoren en -functies aan te 
moedigen door middel van 
Unieprogramma’s, bijvoorbeeld op het 
gebied van onderzoek, innovatie en 
technologie of deelname aan de Europese 
Onderzoeksruimte, waaronder eveneens 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Or. en

Amendement 71
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen in en hun 
belangstelling voor de digitale economie en 
de STEM-sectoren en -functies aan te 
moedigen door middel van 
Unieprogramma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

7. pleit ervoor met de begroting het 
onderwijs- en opleidingsaanbod te 
verbeteren en de participatie van vrouwen 
in en hun belangstelling voor de digitale 
economie en de STEM-sectoren en -
functies aan te moedigen door middel van 
Unieprogramma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Or. pl

Amendement 72
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen in en hun 
belangstelling voor de digitale economie en 
de STEM-sectoren en -functies aan te 
moedigen door middel van 
Unieprogramma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

7. pleit ervoor met de begroting de 
participatie van vrouwen die hier oprechte 
belangstelling voor hebben, in de digitale 
economie en de STEM-sectoren en -
functies te ondersteunen door middel van 
Unieprogramma’s, waaronder het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Or. en

Amendement 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de COVID-19-
pandemie de reeds bestaande problemen 
van armoede onder vrouwen1 bis en 
kinderen1 ter nog heeft verergerd; wijst er 
daarom op hoe belangrijk het is de VN-
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling na te streven, met name de 
projecten die gericht zijn op de uitbanning 
van deze armoede in alle lidstaten van de 
EU;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(20
21)693183_EN.pdf
1 ter 
https://eurochild.org/uploads/2020/12/202
0-Eurochild-Semester-Report.pdf

Or. en

Amendement 74
Sandra Pereira
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. eist dat het scheppen van banen op 
basis van onzekere vormen van arbeid 
wordt geweigerd; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten collectieve 
onderhandelingen, loonsverhogingen, 
contracten van onbepaalde duur en de 
regulering van de arbeidstijd te 
bevorderen;

Or. en


