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Amendement 1
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU), de artikelen 6 en 8 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) en artikel 23 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Visum -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en de artikelen 6, 8, 153 en 157 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie,

Or. en

Amendement 3
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Visum -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 23 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
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Unie,

Or. en

Amendement 4
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de sinds 1975 vastgestelde 
EU-richtlijnen inzake verschillende 
aspecten van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Richtlijnen 
79/7/EEG(1), 86/613/EEG(2), 92/85/EEG(3) 

en 2004/113/EG(4) van de Raad, Richtlijn 
2006/54/EG van het Europees Parlement 
en de Raad(5), Richtlijn 2010/18/EU van 
de Raad(6) en Richtlijn 2010/41/EU van 
het Europees Parlement en de Raad(7)),

Or. en

Amendement 5
Aušra Maldeikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties van 1949 inzake de 
afschaffing van mensenhandel en van de 
exploitatie van prostitutie van anderen,

Schrappen

Or. en

Amendement 6
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en de artikelen 6, 8, 10, 83, 
153 en 157 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

Or. en

Amendement 7
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 21 en 23 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 8
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de VN en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) daarvan, met name doelstelling 5 
en de daarbij behorende streefcijfers en 
indicatoren,
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Or. en

Amendement 9
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

Or. en

Amendement 10
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring en het 
actieprogramma van Peking die op 
15 september 1995 tijdens de vierde 
wereldvrouwenconferentie werden 
aangenomen, en de latere documenten die 
werden aangenomen tijdens de bijzondere 
zittingen van de Verenigde Naties in 
Peking +5, +10, +15 en +20,

Schrappen

Or. es

Amendement 11
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 7



AM\1236819NL.docx 7/150 PE696.288v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” 
(COM(2020)0152),

Schrappen

Or. es

Amendement 12
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” 
(COM(2020)0152),

Schrappen

Or. en

Amendement 13
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 24 maart 2021 getiteld 
“EU-strategie voor de rechten van het 
kind (2020-2025)” (COM(2021)0142),

Or. en

Amendement 14
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Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 12 november 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025”,

Or. en

Amendement 15
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid,

Or. en

Amendement 16
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over het genderperspectief in de 
COVID-19-crisis en de periode na de 
crisis,

Or. en
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Amendement 17
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie getiteld “The 
gendered impact of the COVID-19 crisis 
and post-crisis” (Het gendereffect van de 
COVID-19-crisis en de periode na de 
crisis), die op 30 september 2020 door het 
directoraat-generaal Intern Beleid werd 
gepubliceerd,

Or. en

Amendement 18
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Visum 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 24 juni 
2021 over de situatie op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in de EU, in verband met de 
gezondheid van vrouwen,

Or. en

Amendement 19
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie van 5 maart 
2021 getiteld “2021 Report on equality 
between women and men in the EU” 
(SWD(2021)55),

Schrappen

Or. es

Amendement 20
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gendergelijkheidsindex 
2019 en 2020 van het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid,

Schrappen

Or. es

Amendement 21
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 juni 
2017 over de noodzaak van een EU-
strategie tot beëindiging en preventie van 
de genderpensioenkloof,

Schrappen

Or. es

Amendement 22
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
11 februari 2021 getiteld “25 jaar na de 
Verklaring en het Actieplatform van 
Beijing: uitdagingen in het verschiet voor 
vrouwenrechten”,

Or. en

Amendement 23
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 12 november 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025” 
(COM(2020)0698),

Or. en

Amendement 24
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
17 december 2020 over de noodzaak van 
een specifieke Raadsformatie voor 
gendergelijkheid,

Or. en
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Amendement 25
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over het genderperspectief in de 
COVID-19-crisis en de periode na de 
crisis,

Or. en

Amendement 26
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 157 VWEU,

Or. es

Amendement 27
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 153, lid 5, VWEU,

Or. es

Amendement 28
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid (A9-0000/2021),

Schrappen

Or. es

Amendement 29
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat het recht op 
gelijke behandeling een in de Verdragen 
en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie verankerd grondrecht 
is; overwegende dat de EU de opdracht 
heeft om ongelijkheden weg te nemen en 
gendergelijkheid te bevorderen in al haar 
activiteiten;

Or. en

Amendement 30
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt, dat de vooruitgang de afgelopen 
jaren is vertraagd of gestagneerd en er in 
sommige regio’s en landen zelfs sprake is 
van achteruitgang; overwegende dat de 

Schrappen
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strijd voor gendergelijkheid en voor de 
bescherming van vrouwenrechten een 
echt collectieve verantwoordelijkheid is;

Or. en

Amendement 31
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt, dat de vooruitgang de afgelopen 
jaren is vertraagd of gestagneerd en er in 
sommige regio’s en landen zelfs sprake is 
van achteruitgang; overwegende dat de 
strijd voor gendergelijkheid en voor de 
bescherming van vrouwenrechten een echt 
collectieve verantwoordelijkheid is;

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt, dat de vooruitgang de afgelopen 
jaren is vertraagd of gestagneerd en er in 
sommige regio’s en landen zelfs sprake is 
van achteruitgang; overwegende dat de 
score van de EU op de 
gendergelijkheidsindex sinds 2010 met 
slechts 4,1 punten is gestegen, en sinds 
2017 met 0,5 punten; overwegende dat de 
EU volgens het EIGE nog ten minste 
zestig jaar verwijderd is van het bereiken 
van volledige gendergelijkheid; 
overwegende dat de strijd voor 
gendergelijkheid en voor de bescherming 
van vrouwenrechten een echt collectieve 
verantwoordelijkheid is en dat op dit 
gebied sneller vooruitgang moet worden 
geboekt, zodat vrouwen en mannen en 
meisjes en jongens, in al hun diversiteit, 
gelijke kansen krijgen om te floreren en 
gelijke rechten en macht hebben om zowel 
de samenleving als hun eigen leven in te 
richten;

Or. en

Amendement 32
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt, dat de vooruitgang de afgelopen 
jaren is vertraagd of gestagneerd en er in 
sommige regio’s en landen zelfs sprake is 
van achteruitgang; overwegende dat de 
strijd voor gendergelijkheid en voor de 
bescherming van vrouwenrechten een 
echt collectieve verantwoordelijkheid is;

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen voor de wet is bereikt 
in de EU;

Or. es

Amendement 33
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt, dat de vooruitgang de afgelopen 
jaren is vertraagd of gestagneerd en er in 
sommige regio’s en landen zelfs sprake is 
van achteruitgang; overwegende dat de 
strijd voor gendergelijkheid en voor de 
bescherming van vrouwenrechten een echt 
collectieve verantwoordelijkheid is;

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt; overwegende dat de strijd voor 
gendergelijkheid en voor de bescherming 
van vrouwenrechten een echt collectieve 
verantwoordelijkheid is;

Or. en

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
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A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt, dat de vooruitgang de afgelopen 
jaren is vertraagd of gestagneerd en er in 
sommige regio’s en landen zelfs sprake is 
van achteruitgang; overwegende dat de 
strijd voor gendergelijkheid en voor de 
bescherming van vrouwenrechten een echt 
collectieve verantwoordelijkheid is;

A. overwegende dat vrouwenrechten 
mensenrechten, en derhalve universeel en 
ondeelbaar zijn, en overwegende dat 
gelijkheid van mannen en vrouwen in de 
EU nog niet is bereikt, dat de vooruitgang 
de afgelopen jaren is vertraagd of 
gestagneerd en er in sommige regio’s en 
landen zelfs sprake is van achteruitgang; 
overwegende dat de strijd voor 
gendergelijkheid en voor de bescherming 
van vrouwenrechten een echt collectieve 
verantwoordelijkheid is;

Or. en

Amendement 35
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt, dat de vooruitgang de afgelopen 
jaren is vertraagd of gestagneerd en er in 
sommige regio’s en landen zelfs sprake is 
van achteruitgang; overwegende dat de 
strijd voor gendergelijkheid en voor de 
bescherming van vrouwenrechten een echt 
collectieve verantwoordelijkheid is;

A. overwegende dat gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de EU nog niet is 
bereikt en dat de vooruitgang op dit gebied 
traag blijft en in sommige regio’s en 
landen zelfs is gestagneerd of omgeslagen 
in achteruitgang; overwegende dat de strijd 
voor gendergelijkheid en voor de 
bescherming van vrouwenrechten een echt 
collectieve verantwoordelijkheid is;

Or. en

Amendement 36
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU volgens de 
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gendergelijkheidsindex 2020 van het 
EIGE nog een lange weg te gaan heeft 
voordat zij gendergelijkheid zal hebben 
bereikt, met een algemene score van 67,9 
op 100; overwegende dat de score sinds 
2017 met slechts 0,5 punt is gestegen en 
dat het in dit tempo nog meer dan zestig 
jaar zal duren om gendergelijkheid in de 
EU te bereiken; overwegende dat snellere 
vooruitgang en meer inspanningen van de 
EU-instellingen en de lidstaten 
noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 37
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in sommige 
lidstaten een terugslag op het gebied van 
gelijkheid van mannen en vrouwen te zien 
is; overwegende dat bewegingen die zich 
verzetten tegen het beleid inzake 
gendergelijkheid en vrouwenrechten de 
traditionele genderrollen trachten te 
herstellen als norm, de status quo in 
twijfel trekken, de rechten van vrouwen 
aanvallen en verdere vooruitgang 
proberen te blokkeren;

Or. en

Amendement 38
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het recht op 
gelijke behandeling een in de Verdragen 
en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie verankerd grondrecht 
is; overwegende dat de EU als opdracht 
heeft om ongelijkheden weg te nemen en 
gendergelijkheid te bevorderen in al haar 
activiteiten;

Or. en

Amendement 39
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese Unie 
op dit gebied tot doel heeft om gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen in al hun 
verscheidenheid te waarborgen en om alle 
vormen van genderdiscriminatie te 
bestrijden;

Or. pt

Amendement 40
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 

B. overwegende dat vrouwen en 
mannen dezelfde kansen op economische 
onafhankelijkheid moeten hebben; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie van 
vrouwen weliswaar is toegenomen, maar 
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dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

dat er nog altijd sprake is van ongelijkheid 
van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mannen in de 
werkzame leeftijd in 2019 79,0 % bedroeg, 
11,7 procentpunten hoger dan die van 
vrouwen (67,3 %); overwegende dat 8 % 
van de werkende mannen in de EU in 
deeltijd werkt, tegen 31 % van de 
vrouwen, en dat dit de aanhoudende 
ongelijkheden illustreert; overwegende 
dat er te weinig vooruitgang is geboekt bij 
het bestrijden van de sectorale en 
beroepsmatige gendersegregatie op de 
arbeidsmarkt; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof bijzonder groot is 
voor alleenstaande ouders, waarvan 85 % 
vrouw is, vrouwen met zorgtaken, vrouwen 
met een handicap, vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

Or. en

Amendement 41
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen is 
toegenomen op de arbeidsmarkt;

Or. es



PE696.288v01-00 20/150 AM\1236819NL.docx

NL

Amendement 42
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat ongelijkheid van 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
nog steeds een zorgwekkende realiteit is; 
overwegende dat de genderkloof in de 
arbeidsparticipatie, gemeten naar 
voltijdequivalent (vte), sinds 2010 in acht 
lidstaten is toegenomen; overwegende dat 
deze arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen met verschillende 
raciale en etnische achtergronden, 
vrouwen die tot een religieuze minderheid 
behoren, vrouwelijke migranten en 
vluchtelingen, laagopgeleide vrouwen, 
lbtiq+-vrouwen en jonge en oudere 
vrouwen;

Or. en

Amendement 43
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; 
overwegende dat de 

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen is 
toegenomen en dat mannen zeer 
uiteenlopende loopbaankeuzen maken;
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arbeidsparticipatiekloof bijzonder groot is 
voor alleenstaande moeders, vrouwen met 
zorgtaken, vrouwen met een handicap, 
vrouwen die tot een etnische minderheid 
behoren, vrouwelijke migranten en 
vluchtelingen, lbtiq+-vrouwen en jonge en 
oudere vrouwen;

Or. en

Amendement 44
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiekloof tussen 
vrouwen en mannen in de EU-27 11,7 % 
bedraagt en bijzonder groot is voor enkele 
specifieke categorieën, zoals alleenstaande 
moeders, vrouwen met zorgtaken, vrouwen 
met een handicap, vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

Or. en

Amendement 45
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de B. overwegende dat de 
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arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat de ongelijkheid 
van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt nog steeds een grote 
uitdaging vormt; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof bijzonder groot is 
voor alleenstaande moeders, vrouwen met 
zorgtaken, vrouwen met een handicap, 
vrouwen die tot een etnische minderheid 
behoren, vrouwelijke migranten en 
vluchtelingen, lbtiq+-vrouwen en jonge en 
oudere vrouwen;

Or. en

Amendement 46
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weliswaar 
is toegenomen, maar dat er nog altijd 
sprake is van ongelijkheid van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiekloof bijzonder 
groot is voor alleenstaande moeders, 
vrouwen met zorgtaken, vrouwen met een 
handicap, vrouwen die tot een etnische 
minderheid behoren, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, lhbtiq+-
vrouwen en jonge en oudere vrouwen;

Or. pt

Amendement 47
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen te 
maken hebben met intersectionele 
ongelijkheden en discriminatie, onder 
meer op grond van ras, etnische of sociale 
achtergrond, seksuele geaardheid, 
genderidentiteit en -expressie, godsdienst 
of overtuiging, verblijfsstatus en 
handicap, en dat moet worden getracht 
alle vormen van discriminatie aan te 
pakken teneinde gendergelijkheid voor 
alle vrouwen te bewerkstelligen; 
overwegende dat in het EU-beleid tot nu 
toe geen intersectionele benadering is 
toegepast en alleen aandacht is besteed 
aan de individuele dimensie van 
discriminatie, waardoor de institutionele, 
structurele en historische dimensies ervan 
over het hoofd worden gezien; 
overwegende dat door toepassing van 
intersectionele analyses niet alleen inzicht 
kan worden verkregen in structurele 
belemmeringen, maar ook bewijs wordt 
verzameld voor benchmarks en de weg 
wordt vrijgemaakt voor strategisch en 
doeltreffend beleid om systemische 
discriminatie, uitsluiting en sociale 
ongelijkheden te bestrijden;

Or. en

Amendement 48
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de lidstaten 
gemiddeld 67,9 van de 100 punten 
scoorden in de door het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
gepubliceerde EU-gendergelijkheidsindex 
2020, een score die slechts 1,7 punten 
hoger ligt dan in 2017 en waaruit blijkt 
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dat de EU nog lang geen gendergelijkheid 
heeft bereikt;

Or. pt

Amendement 49
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in bijna alle aspecten 
van het leven heeft vergroot;

C. overwegende dat in het verslag 
over gendergelijkheid in de EU van 2021 
wordt geconcludeerd dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in bijna alle aspecten 
van het leven heeft vergroot; overwegende 
dat de zwaarbevochten resultaten van de 
afgelopen jaren door de pandemie deels 
teniet zijn gedaan; overwegende dat in het 
Global Gender Gap Report 2021 wordt 
gesteld dat de tijd die nodig is om de 
wereldwijde genderkloof te dichten met 
een generatie is toegenomen, van 
99,5 jaar naar 135,6 jaar; overwegende 
dat de gevolgen van de pandemie variëren 
van een toename van gendergerelateerd 
en huiselijk geweld, gendergerelateerde 
intimidatie en onbetaalde en ongelijke 
zorgtaken en huishoudelijke 
verantwoordelijkheden voor vrouwen, via 
beperkte toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, tot 
economische en 
werkgelegenheidsgevolgen voor vrouwen, 
met name gezondheidswerkers, 
zorgverleners en werknemers in andere 
door vrouwen gedomineerde en precaire 
sectoren;

Or. en
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Amendement 50
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in bijna alle aspecten 
van het leven heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen heeft vergroot en dat 
uit analyses blijkt dat de economische 
gevolgen van de pandemie de fragiele 
vooruitgang die in het afgelopen 
decennium is geboekt met betrekking tot 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen deels teniet zullen doen; 
overwegende dat de werkgelegenheid van 
vrouwen tijdens de pandemie sterker is 
gedaald dan tijdens de recessie van 
20081 bis;
_________________
1 bis Gelijkheidsindex 2020 van het EIGE.

Or. en

Amendement 51
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in bijna alle aspecten 
van het leven heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in bijna alle aspecten 
van het leven heeft vergroot, evenals het 
risico dat de gerealiseerde verbeteringen 
teniet worden gedaan, met aanzienlijke 
gevolgen voor individuele personen, 
gezinnen, economieën en samenlevingen, 
zoals de uitholling van kansen, vrijheden, 
rechten en welzijn;
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Or. pt

Amendement 52
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in bijna alle aspecten 
van het leven heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie van grote invloed is op de levens 
van vrouwen en de bestaande ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in bijna alle 
aspecten van het leven heeft vergroot;

Or. en

Amendement 53
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in bijna alle 
aspecten van het leven heeft vergroot;

C. overwegende dat de maatregelen 
tegen de COVID-19-pandemie in de EU 
bijna alle aspecten van het leven van 
vrouwen en mannen hebben beïnvloed;

Or. en

Amendement 54
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in bijna alle 

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een uitdaging is geweest die het 
normale leven van alle mensen wereldwijd 



AM\1236819NL.docx 27/150 PE696.288v01-00

NL

aspecten van het leven heeft vergroot; heeft beïnvloed;

Or. es

Amendement 55
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in bijna alle aspecten 
van het leven heeft vergroot;

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen heeft vergroot;

Or. en

Amendement 56
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het uurloon van 
vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 
14 % lager is dan dat van mannen, terwijl 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
in de lidstaten varieert van 3,3 % tot 
21,7 %; overwegende dat ondanks de 
aanzienlijke hoeveelheid wetgeving die al 
bijna 46 jaar van kracht is en de 
maatregelen die zijn getroffen en de 
middelen die zijn besteed aan 
inspanningen om de kloof te dichten, de 
vooruitgang uiterst traag verloopt en dat 
de kloof in bepaalde lidstaten zelfs groter 
is geworden;

Or. pt
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Amendement 57
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de beschikbare 
verslagen en cijfers van verschillende 
lidstaten een zorgwekkende toename van 
gendergerelateerd geweld tijdens de 
COVID-19-pandemie laten zien; 
overwegende dat lockdownmaatregelen 
het voor slachtoffers van partnergeweld 
moeilijker hebben gemaakt om hulp te 
zoeken omdat zij vaak samenwonen met 
hun misbruikers, dat zij beperkt toegang 
hebben tot ondersteunende diensten en 
dat onvoldoende ondersteunende 
structuren en middelen de reeds 
bestaande “schaduwpandemie” hebben 
verergerd;

Or. en

Amendement 58
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat voorlopige 
gegevens over trends op de arbeidsmarkt 
in verband met de pandemie een grotere 
impact op vrouwen dan op mannen laten 
zien; overwegende dat uit cijfers van 
Eurostat blijkt dat de werkloosheid onder 
vrouwen is gestegen van 6,9 % in april tot 
7,9 % in augustus 2020, terwijl de 
werkloosheid onder mannen in diezelfde 
periode is gestegen van 6,5 % tot 7,1 %;
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Or. en

Amendement 59
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen 
weliswaar is toegenomen, maar dat er nog 
altijd sprake is van ongelijkheid van 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt; 
overwegende dat de genderkloof met 
betrekking tot de toegang tot werk en 
beroepsactiviteiten in 2019 11,7 % 
bedroeg, waarbij 67,3 % van de vrouwen 
in de EU betaald werk had, tegenover 
79 % van de mannen; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof bijzonder groot is 
voor alleenstaande moeders, vrouwen met 
zorgtaken, vrouwen met een handicap, 
vrouwen die tot een etnische minderheid 
behoren, vrouwelijke migranten en 
vluchtelingen, lhbtiq+-vrouwen en jonge 
en oudere vrouwen;

Or. pt

Amendement 60
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat tijdens de 
pandemie de lockdownmaatregelen en de 
sociale, economische, psychologische en 
democratische gevolgen daarvan vooral 
de meest kwetsbare mensen hebben 
getroffen, waaronder vrouwen, die met 
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name te lijden hebben gehad onder 
geweld, economische afhankelijkheid, 
ongelijkheden op de werkplek en de 
problemen die gepaard gaan met 
mantelzorg;

Or. pt

Amendement 61
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat de 
uitbraak van COVID-19 met name 
gevolgen heeft gehad voor de levens- en 
arbeidsomstandigheden van vrouwen; 
overwegende dat ongeveer 70 % van de 
maatschappelijke en gezondheidswerkers 
aan de frontlinie van de pandemie, of het 
nu verpleegkundigen, artsen of 
schoonmakers betreft, vrouw is; 
overwegende dat vrouwen die telewerk 
verrichtten, werkloos waren of parttime 
werkten onder nog grotere druk stonden, 
aangezien zij daarnaast ook nog belast 
waren met het merendeel van de 
huishoudelijke en gezinstaken; 
overwegende dat, afgaande op het aantal 
ingediende klachten, het aantal vrouwen 
dat slachtoffer is geworden van geweld en 
intimidatie tijdens de COVID-19-
pandemie is gestegen;

Or. pt

Amendement 62
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)



AM\1236819NL.docx 31/150 PE696.288v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat er de 
afgelopen tien jaar een ongekende 
aandacht is geweest voor gendergelijkheid 
in de sport, maar niet altijd om de beste 
redenen en met de beste bedoelingen – 
vooral als het gaat om de rechten van 
vrouwen in de praktijk; 

Or. pt

Amendement 63
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

D. overwegende dat alle vormen van 
geweld (fysiek, seksueel, psychologisch, 
economisch of cybergeweld) tegen 
vrouwen in strijd zijn met de 
mensenrechten en behoren tot de grootste 
belemmeringen voor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld zijn oorsprong 
vindt in de ongelijke machtsverdeling 
tussen vrouwen en mannen, patriarchale 
structuren en genderstereotypen, die 
hebben geleid tot overheersing en 
discriminatie van vrouwen door mannen; 
overwegende dat gendergerelateerd 
geweld er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

Or. en

Amendement 64
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
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Marques

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
heeft omschreven als elke vorm van 
geweld die tegen vrouwen is gericht 
precies omdat zij vrouw zijn, of die 
vrouwen in onevenredige mate treft; 
overwegende dat alle vormen van geweld 
tegen vrouwen in strijd zijn met de 
mensenrechten en behoren tot de grootste 
belemmeringen voor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid; overwegende dat 
geweld tegen vrouwen er niet altijd 
hetzelfde uitziet en verschillende gradaties 
en vormen kan aannemen, en dat een 
geweldloze samenleving moet worden 
erkend als absolute randvoorwaarde voor 
gelijkheid;

Or. en

Amendement 65
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet, 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen en een schending van de 
mensenrechten en een extreme vorm van 
discriminatie van vrouwen vormt; 
overwegende dat een samenleving zonder 
geweld tegen vrouwen moet worden 
erkend als een absolute randvoorwaarde 
voor gendergelijkheid;
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Or. en

Amendement 66
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat het bestrijden van het 
geweld en de oorzaken ervan en het 
ondersteunen van de slachtoffers een 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid 
is;

Or. en

Amendement 67
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een samenleving zonder 
gendergerelateerd geweld moet worden 
erkend als absolute randvoorwaarde voor 
gelijkheid;

Or. en

Amendement 68
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen en mannen er niet altijd hetzelfde 
uitziet en verschillende gradaties en 
vormen kan aannemen, en dat een 
geweldloze samenleving moet worden 
erkend als noodzakelijk om gelijkheid te 
bereiken;

Or. es

Amendement 69
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat een geweldloze 
samenleving moet worden erkend als 
absolute randvoorwaarde voor gelijkheid;

D. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen er niet altijd hetzelfde uitziet en 
verschillende gradaties en vormen kan 
aannemen, en dat vrouwen en mannen het 
best tot hun recht komen in een 
samenleving waarin geweld hard wordt 
aangepakt;

Or. en

Amendement 70
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat 33 % van de 
vrouwen in de EU te maken heeft gehad 
met fysiek en/of seksueel geweld en dat 
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talloze vrouwen te maken hebben gehad 
met seksueel geweld en intimidatie binnen 
intieme partnerschappen of in het 
openbare leven; overwegende dat het 
gendergerelateerd geweld door de 
COVID-19-pandemie is verergerd; 
overwegende dat volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie sommige 
lidstaten melding hebben gemaakt van 
een toename met 60 % van het aantal 
noodoproepen van vrouwen die tijdens de 
pandemie werden geconfronteerd met 
geweld door hun partner; overwegende 
dat volgens het meest recente Europol-
verslag het online seksueel misbruik van 
kinderen in de EU dramatisch is 
toegenomen;

Or. en

Amendement 71
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat er in heel Europa 
sprake is van een stijgende trend van 
vrouwen-, gender- en feministenhaat bij 
bewegingen die de rechten van vrouwen 
aanvallen;

Or. en

Amendement 72
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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D ter. overwegende dat mensenhandel 
een sterk gendergerelateerd verschijnsel 
is, gelet op het feit dat bijna driekwart van 
alle slachtoffermeldingen in de EU 
vrouwen en meisjes betreft, die 
overwegend worden verhandeld met het 
oog op seksuele uitbuiting; overwegende 
dat mensenhandel een groeiende activiteit 
van de georganiseerde misdaad is, en een 
schending van de mensenrechten; 
overwegende dat 78 % van alle 
verhandelde kinderen meisjes zijn, en 
68 % van de verhandelde volwassenen 
vrouwen;

Or. en

Amendement 73
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat toegang 
tot seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, met inbegrip van seksuele en 
relationele voorlichting, alsmede toegang 
tot seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, met inbegrip van 
gezinsplanning, anticonceptiemethoden 
en veilige en legale abortus, van essentieel 
belang zijn voor het bereiken van 
gendergelijkheid en het uitbannen van 
gendergerelateerd geweld; overwegende 
dat de autonomie van meisjes en vrouwen 
en het vermogen om vrije en 
onafhankelijke beslissingen over hun 
lichaam en leven te nemen een 
voorwaarde zijn voor hun economische 
onafhankelijkheid, en daardoor ook voor 
gendergelijkheid en de uitbanning van 
gendergerelateerd geweld; overwegende 
dat diverse lidstaten momenteel proberen 
de toegang tot seksuele en reproductieve 
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gezondheid en rechten verder te beperken 
door middel van uiterst restrictieve 
wetgeving die tot genderdiscriminatie leidt 
en negatieve gevolgen heeft voor de 
gezondheid van vrouwen;

Or. en

Amendement 74
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 
door structurele en culturele factoren;

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 
door structurele en culturele factoren; 
overwegende dat de inkomstenkloof 
tussen mannen en vrouwen sinds 2010 in 
17 lidstaten is toegenomen, terwijl de 
inkomenskloof tussen mannen en 
vrouwen in 19 lidstaten is toegenomen, 
hetgeen heeft geleid tot een algehele 
toename van de genderongelijkheid op dit 
gebied in de EU; overwegende dat deze 
situatie nog slechter is voor vrouwen die 
te maken hebben met intersectionele 
vormen van discriminatie;

Or. en

Amendement 75
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU E. overwegende dat vrouwen in de EU 
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zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 
door structurele en culturele factoren;

zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 
door structurele en culturele factoren; 
overwegende dat vrouwen een groter 
risico lopen op armoede en 
werkonzekerheid, omdat zij vaak een baan 
hebben die te slecht wordt betaald om aan 
de armoede en onzekere 
arbeidsomstandigheden te ontsnappen;

Or. pt

Amendement 76
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 
door structurele en culturele factoren;

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 
door structurele en culturele factoren, zoals 
familie-eer, kindhuwelijken, vrouwelijke 
genitale verminking, mensenhandel en 
seksueel geweld;

Or. en

Amendement 77
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden benadeeld 
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door structurele en culturele factoren; door structurele en culturele factoren; 
overwegende dat in 2019 40,3 % van de 
huishoudens met alleenstaande ouders in 
de EU het risico liep op armoede of 
sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 78
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden 
benadeeld door structurele en culturele 
factoren;

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen;

Or. en

Amendement 79
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden 
benadeeld door structurele en culturele 
factoren;

E. overwegende dat er in de EU 
vrouwen en mannen zijn die worden 
getroffen door armoede of sociale 
uitsluiting;

Or. es

Amendement 80
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Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden 
benadeeld door structurele en culturele 
factoren;

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
onevenredig vaker worden getroffen door 
en een onevenredig groter risico lopen op 
armoede of sociale uitsluiting dan mannen, 
vanwege intersectionele ongelijkheden die 
voortvloeien uit verschillende factoren;

Or. en

Amendement 81
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden 
benadeeld door structurele en culturele 
factoren;

E. overwegende dat vrouwen in de 
EU, met name moeders die hun kinderen 
alleen opvoeden, zwaar kunnen worden 
getroffen door armoede of sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 82
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij structureel worden 

E. overwegende dat vrouwen in de EU 
zwaarder worden getroffen door armoede 
of sociale uitsluiting dan mannen, 
aangezien zij worden benadeeld door 
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benadeeld door structurele en culturele 
factoren;

structurele en culturele factoren;

Or. en

Amendement 83
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het belangrijk is 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk 
werk of gelijk loon voor gelijkwaardig 
werk, dat in de Verdragen van de Unie is 
verankerd, te waarborgen;

Or. es

Amendement 84
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 37 % hoger liggen dan die van 
vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk niet altijd gewaarborgd is 
en dat dit een van de grootste uitdagingen 
blijft in de strijd tegen loondiscriminatie;

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 14,1 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 36,7 % hoger liggen dan die 
van vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat dit het gevolg is van de 
optelsom van nadelen die vrouwen in de 
loop van de tijd ondervinden, zoals het 
gebrek aan toegang tot de vele financiële 
voordelen, zoals uitkeringen en 
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pensioenen, die gepaard gaan met een 
voltijdse baan, waarvoor veel vrouwen 
niet in aanmerking komen omdat zij vaak 
in deeltijd werken of te maken hebben met 
loopbaanonderbrekingen als gevolg van 
de zorgtaken die ze op zich nemen; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk niet altijd gewaarborgd is 
en dat dit een van de grootste uitdagingen 
blijft in de strijd tegen loondiscriminatie;

Or. en

Amendement 85
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 37 % hoger liggen dan die 
van vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk niet altijd gewaarborgd is 
en dat dit een van de grootste uitdagingen 
blijft in de strijd tegen loondiscriminatie;

F. overwegende dat als gevolg van 
onder meer verschillende 
loopbaankeuzen, werktijden en andere 
specifieke factoren de loonkloof tussen 
mannelijke en vrouwelijke werknemers in 
de EU gemiddeld 16 % bedraagt, maar dat 
dit percentage verschilt tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 86
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 37 % hoger liggen dan die van 
vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk niet altijd gewaarborgd is 
en dat dit een van de grootste uitdagingen 
blijft in de strijd tegen loondiscriminatie;

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 14,1 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 29,5 % hoger liggen dan die 
van vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk of gelijkwaardig werk niet 
altijd gewaarborgd is en dat dit een van de 
grootste uitdagingen blijft in de strijd tegen 
loondiscriminatie1 bis;
1 bishttps://ec.europa.eu/info/sites/default/f
iles/aid_development_cooperation_funda
mental_rights/annual_report_ge_2021_en
.pdf

Or. en

Amendement 87
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 37 % hoger liggen dan die van 
vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk niet altijd gewaarborgd is 
en dat dit een van de grootste uitdagingen 

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 37 % hoger liggen dan die van 
vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk of werk met dezelfde 
waarde niet altijd gewaarborgd is en dat dit 
een van de grootste uitdagingen blijft in de 
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blijft in de strijd tegen loondiscriminatie; strijd tegen loondiscriminatie; 
overwegende dat het gendergelijk delen 
van ouderschapsdagen belangrijk is voor 
het dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 88
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage 
verschilt tussen de lidstaten; overwegende 
dat deze genderloonkloof onder meer leidt 
tot ongelijke pensioeninkomens, waarbij 
die van mannen 37 % hoger liggen dan 
die van vrouwen, met als gevolg dat 
oudere vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk niet altijd gewaarborgd is 
en dat dit een van de grootste uitdagingen 
blijft in de strijd tegen loondiscriminatie;

F. overwegende dat een ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen onder meer 
zou leiden tot ongelijke pensioeninkomens, 
met als gevolg dat oudere vrouwen een 
hoger risico lopen op armoede en sociale 
uitsluiting; overwegende dat het recht op 
gelijk loon voor gelijk werk niet altijd 
gewaarborgd is en dat dit een van de 
grootste uitdagingen blijft in de strijd tegen 
loondiscriminatie;

Or. es

Amendement 89
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 

F. overwegende dat mannen in de EU 
gemiddeld 16 % meer verdienen dan 
vrouwen, maar dat dit percentage verschilt 
tussen de lidstaten; overwegende dat deze 
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genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 37 % hoger liggen dan die van 
vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk werk niet altijd gewaarborgd is 
en dat dit een van de grootste uitdagingen 
blijft in de strijd tegen loondiscriminatie;

genderloonkloof onder meer leidt tot 
ongelijke pensioeninkomens, waarbij die 
van mannen 37 % hoger liggen dan die van 
vrouwen, met als gevolg dat oudere 
vrouwen door de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof een hoger risico lopen op 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat het recht op gelijk loon 
voor gelijk of gelijkwaardig werk niet 
altijd gewaarborgd is en dat dit een van de 
grootste uitdagingen blijft in de strijd tegen 
loondiscriminatie;

Or. en

Amendement 90
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de vooruitgang 
op weg naar gendergelijkheid in de EU 
traag blijft verlopen, dat het volgens het 
EIGE1 bis in het huidige tempo meer dan 
zestig jaar zal duren om gendergelijkheid 
in de EU te bereiken, en dat de 
economische gevolgen van de COVID-19-
crisis het risico met zich meebrengen dat 
de vooruitgang die het afgelopen 
decennium is geboekt op het gebied van 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen deels teniet wordt gedaan en de 
werkgelegenheid voor vrouwen sterker zal 
dalen dan tijdens de recessie van 2008;
_________________
1 bis Gendergelijkheidsindex 2020 van het 
EIGE, 
https://eige.europa.eu/publications/gender
-equality-index-2020-report 

Or. en
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Amendement 91
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat werk in 
voornamelijk door vrouwen gedomineerde 
sectoren, zoals zorg, schoonmaak, 
detailhandel en onderwijs, van essentieel 
belang en hoge sociaal-economische 
waarde is, maar vaak minder wordt 
gewaardeerd en lager wordt betaald dan 
werk in door mannen gedomineerde 
sectoren; overwegende dat dit 
onderstreept hoe dringend noodzakelijk 
het is om de toereikendheid van de lonen 
in deze door vrouwen gedomineerde 
sectoren tegen opnieuw het licht te 
houden;

Or. en

Amendement 92
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in de Europese 
Unie 20,6 % van de vrouwen met een 
handicap voltijds werkt, vergeleken met 
28,5 % van de mannen met een handicap; 
overwegende dat uit 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 handicap;

Or. pt
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Amendement 93
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen;

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener in het gezin 
een onevenredig zware last dragen; 
overwegende dat vrouwen in de EU vóór 
de COVID-19-uitbraak wekelijks 
gemiddeld 13 uur meer dan mannen 
besteedden aan onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk; overwegende dat in 
2019 7,7 miljoen vrouwen (in de 
leeftijdscategorie 20-64 jaar) niet 
beschikbaar waren op de arbeidsmarkt in 
de EU omdat zij de zorg voor kinderen of 
andere mensen met zorgbehoeften op zich 
hadden genomen, tegen 450 000 mannen; 
overwegende dat daarnaast veel meer 
vrouwen dan mannen (8,9 miljoen 
tegenover 560 000) in deeltijd werken 
vanwege hun zorgtaken; overwegende dat 
de toenemende langdurige zorgbehoeften 
en een gebrek aan zorgdiensten de 
genderongelijkheid binnen gezinnen en 
op de arbeidsmarkt versterken; 
overwegende dat het dringend 
noodzakelijk is om beleid te bevorderen 
dat de patriarchale verdeling van 
genderrollen en stereotypen uitdaagt en 
bestrijdt;

Or. en

Amendement 94
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
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Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen;

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen; 
overwegende dat 80 % van de zorg in de 
EU wordt verleend door mantelzorgers, 
waarvan de meesten (75 %) vrouw zijn; 
overwegende dat de ongelijke verdeling 
van zorgtaken wordt verergerd door de 
beperkte, zo niet ontbrekende toegang tot 
openbare voorzieningen voor 
kinderopvang en ouderenzorg in de 
lidstaten, hetgeen leidt tot perioden van 
afwezigheid van de arbeidsmarkt en 
dientengevolge tot verschillen in beloning 
en pensioenen tussen mannen en 
vrouwen; overwegende dat privatisering 
en gebrek aan investeringen in openbare 
diensten de rechten van vrouwen en 
gendergelijkheid ondermijnen;

Or. pt

Amendement 95
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen;

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen; 
overwegende dat de COVID-19-crisis de 
schokkende toestand van de Europese 
verzorgingshuizen, en van de Europese 
sector als geheel, aan het licht heeft 
gebracht, en overwegende dat vrouwen 
gemiddeld langer leven en meer 
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zorgdiensten nodig hebben terwijl het 
merendeel van de verzorgers vrouw is, 
waardoor dit probleem een zeer sterke 
genderdimensie heeft;

Or. en

Amendement 96
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, 
die als voornaamste zorgverlener binnen 
het gezin een onevenredig zware last 
dragen;

G. overwegende dat de traditionele 
genderrollen en -stereotypen nog steeds 
van invloed zijn op de verdeling van taken 
tussen mannen en vrouwen in het 
huishouden, in het onderwijs, op de 
werkvloer en in de samenleving als 
geheel; overwegende dat onbetaalde zorg, 
die veelal wordt verricht door vrouwen, 
een onevenredige last voor vrouwen met 
zich meebrengt en bijdraagt tot de loon- 
en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen; overwegende dat iedereen, 
ongeacht zijn of haar geslacht, recht heeft 
op werk en op evenwicht tussen beroeps- 
en privéleven;

Or. en

Amendement 97
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, 

G. overwegende dat hun werk als 
voornaamste zorgverlener binnen het gezin 
in dit verband een belangrijke rol speelt;
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die als voornaamste zorgverlener binnen 
het gezin een onevenredig zware last 
dragen;

Or. es

Amendement 98
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen;

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin en in de samenleving in het 
algemeen een onevenredig zware last 
dragen;

Or. en

Amendement 99
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen;

G. overwegende dat als gevolg van 
genderstereotypen onbetaalde zorg en 
huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, die 
als voornaamste zorgverlener binnen het 
gezin een onevenredig zware last dragen;

Or. en

Amendement 100
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Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onbetaalde zorg 
en huishoudelijk werk veelal de 
verantwoordelijkheid zijn van vrouwen, 
die als voornaamste zorgverlener binnen 
het gezin een onevenredig zware last 
dragen;

G. overwegende dat vrouwen als 
voornaamste zorgverlener binnen het gezin 
een onevenredig zware last dragen;

Or. en

Amendement 101
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat maatregelen om 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
bereiken belangrijk zijn voor een gelijke 
verdeling van de zorgtaken tussen 
vrouwen en mannen en voor het 
verkleinen van de beloningsverschillen en 
de verschillen met betrekking tot de kans 
op werk; overwegende dat het bereiken 
van evenwicht tussen werk en privéleven 
afhangt van de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van hoogwaardige 
openbare zorgdiensten, die kosteloos 
moeten worden aangeboden; overwegende 
dat alle moederschapsuitkeringen moeten 
worden gewaarborgd en gehandhaafd, en 
dat de rechten op volledig betaald verlof 
moeten worden uitgebreid; overwegende 
dat overheidsbeleid ter bescherming en 
bevordering van het geven van 
borstvoeding noodzakelijk is;

Or. pt
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Amendement 102
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de zorgtaken van 
de vrouw binnen het gezin, met de 
inherente medewerking van de man, 
onontbeerlijk en van onschatbare waarde 
zijn voor een gezonde consolidatie van de 
sociale structuren en op passende wijze 
moeten worden erkend en ondersteund 
door de volledige publieke en private 
sector;

Or. es

Amendement 103
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid op lange 
termijn bijdraagt tot de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, met 
toenemende werkloosheid, deregulering 
van de arbeidsmarkt, ontregeling van de 
werktijden, groeiende onzekerheid en lage 
lonen, waardoor vooral vrouwen worden 
getroffen, terwijl de bezuinigingen op 
overheidsdiensten, met name op de zorg, 
het onderwijs en sociale voorzieningen, de 
talrijke vormen van discriminatie en 
ongelijkheid waarmee vrouwen te kampen 
hebben alleen maar erger maken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 104
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid op lange 
termijn bijdraagt tot de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, met 
toenemende werkloosheid, deregulering 
van de arbeidsmarkt, ontregeling van de 
werktijden, groeiende onzekerheid en lage 
lonen, waardoor vooral vrouwen worden 
getroffen, terwijl de bezuinigingen op 
overheidsdiensten, met name op de zorg, 
het onderwijs en sociale voorzieningen, de 
talrijke vormen van discriminatie en 
ongelijkheid waarmee vrouwen te kampen 
hebben alleen maar erger maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 105
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid op lange 
termijn bijdraagt tot de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, met 
toenemende werkloosheid, deregulering 
van de arbeidsmarkt, ontregeling van de 
werktijden, groeiende onzekerheid en lage 
lonen, waardoor vooral vrouwen worden 
getroffen, terwijl de bezuinigingen op 
overheidsdiensten, met name op de zorg, 
het onderwijs en sociale voorzieningen, de 

H. overwegende dat de Commissie op 
5 maart 2020 de strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025 heeft 
aangenomen als ambitieus kader voor de 
bevordering van gendergelijkheid in de 
EU; overwegende dat de strategie een 
tweeledige aanpak omvat, bestaande uit 
gerichte maatregelen en de consistente 
toepassing van gendermainstreaming en 
intersectionaliteit als horizontale 
beginselen; overwegende dat het huidige 
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talrijke vormen van discriminatie en 
ongelijkheid waarmee vrouwen te kampen 
hebben alleen maar erger maken;

beleid gendergelijkheid onvoldoende 
bevordert; overwegende dat in de strategie 
echter geen duidelijkheid wordt geboden 
met betrekking tot de tijdschema’s voor 
verscheidene, zeer welkome maatregelen 
en dat geen concrete doelstellingen op het 
gebied van gendergelijkheid voor 2025 of 
duidelijke toezichtinstrumenten worden 
vastgesteld; overwegende dat het 
Europees Parlement de Commissie 
daarom heeft verzocht een concreet 
stappenplan met tijdschema’s, 
doelstellingen, een jaarlijkse evaluatie, 
een toezichtmechanisme, duidelijke en 
meetbare succesindicatoren en 
aanvullende, gerichte acties vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 106
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid op lange 
termijn bijdraagt tot de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, met 
toenemende werkloosheid, deregulering 
van de arbeidsmarkt, ontregeling van de 
werktijden, groeiende onzekerheid en lage 
lonen, waardoor vooral vrouwen worden 
getroffen, terwijl de bezuinigingen op 
overheidsdiensten, met name op de zorg, 
het onderwijs en sociale voorzieningen, de 
talrijke vormen van discriminatie en 
ongelijkheid waarmee vrouwen te kampen 
hebben alleen maar erger maken;

H. overwegende dat digitalisering van 
de arbeidsmarkt talloze kansen biedt, maar 
ook nieuwe uitdagingen voor 
gendergelijkheid met zich meebrengt, 
zoals lange werktijden, groeiende 
onzekerheid en lage lonen;

Or. en
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Amendement 107
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid op lange 
termijn bijdraagt tot de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, met 
toenemende werkloosheid, deregulering 
van de arbeidsmarkt, ontregeling van de 
werktijden, groeiende onzekerheid en lage 
lonen, waardoor vooral vrouwen worden 
getroffen, terwijl de bezuinigingen op 
overheidsdiensten, met name op de zorg, 
het onderwijs en sociale voorzieningen, de 
talrijke vormen van discriminatie en 
ongelijkheid waarmee vrouwen te kampen 
hebben alleen maar erger maken;

H. overwegende dat de EU via haar 
beleid en programma’s en haar 
betrekkingen met de lidstaten, in nauwe 
samenwerking in het kader van de 
nationale herstelfondsen, zorgvuldig moet 
beoordelen of de lidstaten de 
genderdimensie van de COVID-crisis in 
aanmerking nemen;

Or. en

Amendement 108
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het door de EU 
opgelegde neoliberale beleid op lange 
termijn bijdraagt tot de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, met toenemende 
werkloosheid, deregulering van de 
arbeidsmarkt, ontregeling van de 
werktijden, groeiende onzekerheid en lage 
lonen, waardoor vooral vrouwen worden 
getroffen, terwijl de bezuinigingen op 
overheidsdiensten, met name op de zorg, 
het onderwijs en sociale voorzieningen, de 
talrijke vormen van discriminatie en 
ongelijkheid waarmee vrouwen te kampen 
hebben alleen maar erger maken;

H. overwegende dat het door de EU 
opgelegde autoritaire, progressieve beleid 
op lange termijn bijdraagt tot de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
omdat het zorgt voor toenemende 
werkloosheid, deregulering van de 
arbeidsmarkt, ontregeling van de 
werktijden, groeiende onzekerheid en lage 
lonen, terwijl de bezuinigingen op 
overheidsdiensten en met name de 
inmenging in en ideologische manipulatie 
van de zorg, het onderwijs en sociale 
voorzieningen, de talrijke vormen van 
discriminatie en ongelijkheid alleen maar 
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erger maken;

Or. es

Amendement 109
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het aandeel 
vrouwen in de nationale parlementen van 
de EU (beide kamers) is toegenomen van 
24 % in 2010 tot 32 % in 2020; 
overwegende dat het genderevenwicht 
onder ministers in de nationale 
regeringen is verbeterd van 26 % in 2010 
tot 32 % in 2020; overwegende dat er 
aanzienlijke verschillen tussen de 
lidstaten bestaan, daar in de kabinetten 
van slechts zeven lidstaten genderpariteit 
of genderevenwicht is bereikt; 
overwegende dat het verandering op 
regionaal en lokaal niveau uiterst traag 
blijft verlopen, aangezien in 2019 slechts 
29 % van de volksvertegenwoordigers 
vrouw was, terwijl in Hongarije, 
Slowakije en Roemenië meer dan 80 % 
van de afgevaardigden in regionale 
parlementen man was;

Or. en

Amendement 110
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het recht op 
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gelijke beloning voor gelijk werk van 
gelijke waarde in veel omstandigheden 
niet is gewaarborgd, zelfs niet wanneer dit 
in de wet is verankerd; overwegende dat 
de onderliggende oorzaken van die 
discriminatie moeten worden aangepakt, 
hetzij door bescherming en verbetering 
van arbeidsrechten, hetzij door een 
verscherping van het toezicht op het 
bedrijfsleven, met name via nationale 
arbeidsinspecties; overwegende dat 
collectieve onderhandelingen van cruciaal 
belang zijn om de genderongelijkheden 
om te buigen en te overwinnen;

Or. pt

Amendement 111
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat gendergelijkheid 
en de groene en de digitale transitie met 
elkaar verweven zijn en dat de inclusie 
van vrouwen in de besluitvorming een 
voorwaarde is voor duurzame 
ontwikkeling en een doelmatig beheer van 
zowel de groene als de digitale transitie, 
teneinde te zorgen voor eerlijke en 
rechtvaardige transities waarin niemand 
wordt achtergelaten; overwegende dat alle 
klimaatacties en al het digitaal beleid een 
gender- en intersectioneel perspectief 
moeten omvatten;

Or. en

Amendement 112
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos
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Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de betrokkenheid 
van mannen bij huishoudelijke en 
ouderlijke taken laat zien dat zorgende 
mannen belangrijk zijn voor de optimale 
ontwikkeling van kinderen, de balans 
tussen werk en privéleven kunnen 
verbeteren en kunnen helpen om 
onbillijke verhoudingen tussen mannen 
en vrouwen gelijk te trekken; 
overwegende dat die mannelijke 
betrokkenheid kan bijdragen tot het 
voorkomen van geweld binnen gezinnen 
en tot een rechtvaardiger samenleving;

Or. en

Amendement 113
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het gezin de 
hoeksteen van een samenleving is en dat 
het beleid voor financiële en sociale steun 
op het gezin moet zijn gericht om zo alle 
vormen van ongelijkheid of financiële 
problemen die zowel mannen als vrouwen 
kunnen treffen, te verlichten;

Or. es

Amendement 114
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de 
hardnekkigheid van genderstereotypen en 
de aan mannen en jongens gestelde 
verwachtingen hen ervan kan 
weerhouden om positieve emoties te 
tonen, waardoor zij negatieve emoties 
zoals verdriet en angst meer 
internaliseren en als gevolg daarvan meer 
agressie en woede uiten dan vrouwen; 
overwegende dat dit ertoe kan leiden dat 
mannen en jongens vaker geweld plegen, 
zoals gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 115
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat 
genderonevenwichtigheid eveneens een 
hardnekkig verschijnsel is bij centrale 
banken, die hoekstenen van de 
economische besluitvorming zijn en 
sociale, politieke en economische 
realiteiten scheppen; overwegende dat alle 
centrale banken van EU-lidstaten 
momenteel worden geleid door een man 
en dat vrouwen slechts een kwart (24,6 %) 
van de zetels in de belangrijkste 
besluitvormingsorganen van de nationale 
centrale banken in de EU bezetten;

Or. en

Amendement 116
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) heeft vastgesteld dat de prestaties 
van de EU-lidstaten op het gebied van 
gendermainstreaming sinds 2012 
afnemen; overwegende dat ondanks een 
lichte toename van de inzet van 
regeringen om gender in het openbaar 
bestuur te integreren, de beschikbaarheid 
van gendermainstreamingstructuren en 
het gebruik van instrumenten voor de 
integratie van de genderdimensie in het 
beleid is afgenomen;

Or. en

Amendement 117
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Gelijkheid op de werkplek Een gendergelijke economie

Or. en

Amendement 118
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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-1. is bezorgd over het feit dat de EU 
volgens de gendergelijkheidsindex van 
2020 nog een lange weg te gaan heeft tot 
er gendergelijkheid is bereikt; benadrukt 
dat meer dan een derde van de lidstaten in 
2018 minder dan 60 punten scoorde, 
waarbij er met name in Griekenland, 
Polen en Hongarije veel ruimte voor 
verbetering is; betreurt de trage 
vooruitgang op dit gebied, evenals het feit 
dat de bestrijding van genderdiscriminatie 
door sommige lidstaten niet als een 
belangrijk beleidsterrein of politieke 
prioriteit wordt beschouwd;

Or. en

Amendement 119
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het recht op werk 
een essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, en dringt daarom aan op de 
uitbanning van onzeker werk door 
toepassing van het beginsel dat een vaste 
arbeidsplaats een echte 
arbeidsverhouding moet zijn en door 
erkenning van het belang en de waarde 
van banen met rechten;

1. benadrukt dat het betreden van de 
arbeidsmarkt, economische 
onafhankelijkheid en beroepsmatige 
ontplooiing keuzen zijn die mannen en 
vrouwen vrijelijk en in de meest optimale 
omstandigheden moeten kunnen maken;

Or. en

Amendement 120
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1



PE696.288v01-00 62/150 AM\1236819NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, en dringt daarom aan op de 
uitbanning van onzeker werk door 
toepassing van het beginsel dat een vaste 
arbeidsplaats een echte 
arbeidsverhouding moet zijn en door 
erkenning van het belang en de waarde 
van banen met rechten;

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen; benadrukt echter dat 
werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid 
een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten is;

Or. en

Amendement 121
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, en dringt daarom aan op de 
uitbanning van onzeker werk door 
toepassing van het beginsel dat een vaste 
arbeidsplaats een echte 
arbeidsverhouding moet zijn en door 
erkenning van het belang en de waarde 
van banen met rechten;

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, zoals wordt uitgedrukt in 
beginsel 2 van de Europese pijler van 
sociale rechten (gelijke behandeling en 
gelijke kansen op de arbeidsmarkt en op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden, 
loopbaanontwikkeling en gelijke 
beloning), en herinnert er daarom aan dat 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn in 
beroepen waarin lage lonen of het 
minimumloon wordt betaald, in 
deeltijdarbeid en in onzeker werk;

Or. en



AM\1236819NL.docx 63/150 PE696.288v01-00

NL

Amendement 122
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid 
en de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, en dringt daarom aan op de 
uitbanning van onzeker werk door 
toepassing van het beginsel dat een vaste 
arbeidsplaats een echte arbeidsverhouding 
moet zijn en door erkenning van het belang 
en de waarde van banen met rechten;

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten voor 
vrouwen en mannen en dat onzeker werk 
moet worden uitgebannen door toepassing 
van het beginsel dat een vaste arbeidsplaats 
een echte arbeidsverhouding moet zijn en 
door erkenning van het belang en de 
waarde van banen met rechten;

Or. es

Amendement 123
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, en dringt daarom aan op de 
uitbanning van onzeker werk door 
toepassing van het beginsel dat een vaste 
arbeidsplaats een echte 
arbeidsverhouding moet zijn en door 
erkenning van het belang en de waarde 
van banen met rechten;

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, en dringt daarom aan op het 
waar mogelijk uitbannen van onzeker 
werk; merkt echter op dat het niet in alle 
omstandigheden mogelijk is om vaste 
arbeidsovereenkomsten aan te bieden;

Or. en



PE696.288v01-00 64/150 AM\1236819NL.docx

NL

Amendement 124
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het recht op werk een 
essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen, en dringt daarom aan op de 
uitbanning van onzeker werk door 
toepassing van het beginsel dat een vaste 
arbeidsplaats een echte 
arbeidsverhouding moet zijn en door 
erkenning van het belang en de waarde 
van banen met rechten;

1. benadrukt dat het recht op gelijke 
beloning en gelijke behandeling in arbeid 
een essentiële voorwaarde is voor de 
verwezenlijking van gelijke rechten en 
voor de economische onafhankelijkheid en 
de beroepsmatige ontplooiing van 
vrouwen; erkent het recht van alle 
werknemers op een billijke vergoeding die 
voldoende is voor een fatsoenlijke 
levensstandaard voor henzelf en voor hun 
gezin, door middel van wettelijke 
minimumloonvormingsmechanismen en 
collectieve overeenkomsten;

Or. en

Amendement 125
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat de bestrijding 
van genderongelijkheid een kernpunt 
moet zijn op de werkplek; dringt er bij de 
lidstaten op aan om werk te maken van 
beleid dat de status van arbeid versterkt, 
de reële lonen verhoogt en rechten 
garandeert, alsook de werkonzekerheid 
vermindert, de deregulering van de 
arbeidsverhoudingen en arbeidstijden 
tegengaat, en strikte beperkingen hanteert 
voor het gebruik van oplossingen als 
deeltijd- en tijdelijk werk; steunt 
collectieve onderhandelingen als middel 
om niet alleen de arbeidsvoorwaarden te 
verbeteren, maar ook om ongelijkheden 
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tussen mannen en vrouwen aan te 
pakken;

Or. pt

Amendement 126
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat gelijke kansen 
voor en een grotere 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kan 
leiden tot meer banen, economische 
voorspoed en concurrentie in Europa; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten het 
aantal onzekere en niet-vrijwillige 
deeltijdbanen te verminderen om de 
situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
te verbeteren; merkt op dat voltijds 
werken de norm moet zijn, en werken in 
deeltijd een mogelijkheid;

Or. en

Amendement 127
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat mannen en 
vrouwen toegang moeten krijgen tot 
fatsoenlijk werk, zodat zij in hun 
financiële basisbehoeften kunnen 
voorzien en het gezin geen steun behoeft;

Or. es
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Amendement 128
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat veel aandacht moet 
worden besteed aan de situatie en de 
rechten van professionele en niet-
professionele topsporters die hun land 
vertegenwoordigen in internationale en 
Europese competities, zowel tijdens als na 
hun sportcarrière; wijst de lidstaten erop 
dat kinderen en jongeren onverkort recht 
moeten hebben om te sporten en dat de 
groeiende sociale kloof bij de toegang tot 
sportactiviteiten moet worden bestreden;

Or. pt

Amendement 129
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op de bevordering van collectieve 
onderhandelingen als doorslaggevende 
factor voor het terugdraaien en wegnemen 
van ongelijkheden en het aanpakken van de 
discriminatie van vrouwen, en herhaalt dat 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk in de wet en de praktijk 
verankerd moet zijn;

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op de bevordering van collectieve 
onderhandelingen als doorslaggevende 
factor voor het terugdraaien en wegnemen 
van ongelijkheden en het aanpakken van de 
discriminatie van vrouwen, en herhaalt dat 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk in de wet en de praktijk 
verankerd moet zijn; is in dit verband 
verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn ter 



AM\1236819NL.docx 67/150 PE696.288v01-00

NL

versterking van de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid door middel van 
beloningstransparantie en 
handhavingsmechanismen;

Or. en

Amendement 130
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op de bevordering van collectieve 
onderhandelingen als doorslaggevende 
factor voor het terugdraaien en 
wegnemen van ongelijkheden en het 
aanpakken van de discriminatie van 
vrouwen, en herhaalt dat het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet 
zijn;

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; 
herhaalt dat het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijkwaardig werk in de 
wet en de praktijk verankerd moet zijn;

Or. en

Amendement 131
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
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en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op de bevordering van collectieve 
onderhandelingen als doorslaggevende 
factor voor het terugdraaien en wegnemen 
van ongelijkheden en het aanpakken van de 
discriminatie van vrouwen, en herhaalt dat 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk in de wet en de praktijk 
verankerd moet zijn;

en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op de bevordering van collectieve 
onderhandelingen als doorslaggevende 
factor voor het terugdraaien en wegnemen 
van ongelijkheden en het aanpakken van de 
discriminatie van vrouwen in al hun 
diversiteit, en herhaalt dat het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet 
zijn;

Or. en

Amendement 132
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; 
dringt aan op de bevordering van 
collectieve onderhandelingen als 
doorslaggevende factor voor het 
terugdraaien en wegnemen van 
ongelijkheden en het aanpakken van de 
discriminatie van vrouwen, en herhaalt dat 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk in de wet en de praktijk 
verankerd moet zijn;

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en gelijke beloning te waarborgen; erkent 
de rol van de sociale partners bij het 
bevorderen van gendergelijkheid en het 
aanpakken van loondiscriminatie, en 
herhaalt dat het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijkwaardig werk in de 
wet en de praktijk verankerd moet zijn;

Or. en

Amendement 133
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op de bevordering van collectieve 
onderhandelingen als doorslaggevende 
factor voor het terugdraaien en 
wegnemen van ongelijkheden en het 
aanpakken van de discriminatie van 
vrouwen, en herhaalt dat het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet 
zijn;

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen en mannen tot werk 
met rechten en fatsoenlijke lonen te 
waarborgen; dringt erop aan dat 
ongelijkheden moeten worden 
weggenomen en dat de discriminatie van 
vrouwen en mannen moet worden 
aangepakt, en herhaalt dat het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet 
zijn;

Or. es

Amendement 134
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op de bevordering van collectieve 
onderhandelingen als doorslaggevende 
factor voor het terugdraaien en 
wegnemen van ongelijkheden en het 
aanpakken van de discriminatie van 
vrouwen, en herhaalt dat het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet 
zijn;

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; dringt 
aan op ondersteuning van collectieve 
onderhandelingen en vraagt om niet-
ideologische eerbiediging van het beginsel 
van gelijke beloning voor gelijkwaardig 
werk, in alle duidelijkheid en rekening 
houdend met de specifieke 
werknemerscontext;

Or. en

Amendement 135
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot werk met rechten 
en fatsoenlijke lonen te waarborgen; 
dringt aan op de bevordering van 
collectieve onderhandelingen als 
doorslaggevende factor voor het 
terugdraaien en wegnemen van 
ongelijkheden en het aanpakken van de 
discriminatie van vrouwen, en herhaalt dat 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk in de wet en de praktijk 
verankerd moet zijn;

2. verzoekt de lidstaten om praktische 
maatregelen te nemen om de gelijke 
toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt, 
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden 
te waarborgen, met een sterk accent op 
collectieve onderhandelingen en de 
uitkomsten daarvan en op het aanpakken 
van de discriminatie van vrouwen, en 
herhaalt dat het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk 
in de wet en de praktijk verankerd moet 
zijn;

Or. en

Amendement 136
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie inzake bindende 
transparantiemaatregelen, als een 
belangrijk initiatief om de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen te bestrijden, 
maar benadrukt dat loontransparantie 
alleen de diepgewortelde 
genderongelijkheid achter deze kloof niet 
zal verminderen; dringt aan op een 
onmiddellijk actieplan voor het dichten 
van de loon- en pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen, waarin duidelijke 
streefcijfers voor de lidstaten moeten 
worden vastgesteld en ervoor moet worden 
gezorgd dat die streefcijfers worden 
opgenomen in de landspecifieke 
aanbevelingen; benadrukt dat in een die 
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actieplannen een intersectioneel 
perspectief moet worden opgenomen en 
rekening moet worden gehouden met de 
uiteenlopende realiteiten en discriminatie-
ervaringen van specifieke groepen, zoals 
moslimvrouwen, vrouwen met 
verschillende raciale en etnische 
achtergronden, vrouwelijke migranten, 
vrouwen met een handicap en trans-, 
lesbische en niet-binaire personen;

Or. en

Amendement 137
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
ervoor te zorgen dat bij alle 
begrotingstoewijzingen in verband met het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 het 
beginsel van gendergelijkheid wordt 
geëerbiedigd en bevorderd op alle 
beleidsterreinen van de Unie;

Or. pt

Amendement 138
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten ertoe aan 
stevige maatregelen, met name 
sanctiemaatregelen, te nemen tegen 
bedrijven die zich niet houden aan de 
arbeidswetgeving en mannen en vrouwen 
ongelijk behandelen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 139
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en 
mannen en vrouwen ongelijk behandelen;

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en 
mannen en vrouwen ongelijk behandelen; 
is van mening dat EU-financiering 
voorwaardelijk moet worden wanneer 
bedrijven werkgelegenheid niet 
beschermen en de rechten van 
werknemers niet eerbiedigen, met name in 
het geval van discriminatie van vrouwen;

Or. pt

Amendement 140
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en 
mannen en vrouwen ongelijk behandelen;

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en de 
discriminatie van mannen of vrouwen in 
de hand werken;

Or. es

Amendement 141
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten ertoe aan 
stevige maatregelen, met name 
sanctiemaatregelen, te nemen tegen 
bedrijven die zich niet houden aan de 
arbeidswetgeving en mannen en vrouwen 
ongelijk behandelen;

3. benadrukt dat het belangrijk is dat 
de lidstaten bij de toepassing van 
arbeidswetgeving stevige maatregelen, en 
indien daarin is voorzien 
sanctiemaatregelen, opleggen om 
genderdiscriminatie te bestrijden;

Or. en

Amendement 142
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en 
mannen en vrouwen ongelijk behandelen;

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en 
mannen en vrouwen zonder 
gerechtvaardigde reden ongelijk 
behandelen;

Or. en

Amendement 143
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten ertoe aan stevige 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en 

3. spoort de lidstaten ertoe aan 
maatregelen, met name sanctiemaatregelen, 
te nemen tegen bedrijven die zich niet 
houden aan de arbeidswetgeving en 
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mannen en vrouwen ongelijk behandelen; wetgeving tegen genderongelijkheid;

Or. en

Amendement 144
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten, werkgevers 
en brancheorganisaties ervoor te zorgen 
dat zij beschikken over passende 
procedures ter voorkoming van 
genderdiscriminatie, seksuele intimidatie 
en gendergerelateerd geweld, die een 
toxisch milieu creëren, en dringt erop aan 
dat zij de slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld op de werkplek 
of in hun organisatie beschermen en de 
plegers ervan verantwoordelijkheid 
stellen;

Or. en

Amendement 145
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 

Schrappen
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verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot 
zij ten minste twee jaar oud zijn, alsook 
om vaststelling van praktische 
maatregelen om die maatregelen te 
waarborgen, naast investeringen in een 
openbaar netwerk van gratis 
kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

Or. en

Amendement 146
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot 
zij ten minste twee jaar oud zijn, alsook 
om vaststelling van praktische 
maatregelen om die maatregelen te 
waarborgen, naast investeringen in een 
openbaar netwerk van gratis 
kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen;

4. spoort de lidstaten aan om meer 
bescherming te bieden aan moeders en 
vaders, rekening houdend met de 
aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te 
geven; benadrukt het belang van 
investeringen in kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

Or. en
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Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot zij 
ten minste twee jaar oud zijn, alsook om 
vaststelling van praktische maatregelen 
om die maatregelen te waarborgen, naast 
investeringen in een openbaar netwerk 
van gratis kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

4. verzoekt de EU de lidstaten voor te 
stellen om de bescherming van moeders en 
vaders te waarborgen, onder meer door in 
de landen met een beperkt 
zwangerschapsverlof de verlofperioden te 
verlengen, rekening houdend met de 
aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven bij voorkeur borstvoeding te geven, 
en ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt het recht op arbeidstijdverkorting 
na afloop van het zwangerschapsverlof te 
bevorderen, zodat moeders hun kinderen 
borstvoeding kunnen geven tot zij ten 
minste twee jaar oud zijn en aanwezig 
kunnen zijn tijdens hun kindertijd, alsook 
een netwerk te stimuleren van 
kwaliteitsvolle kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen die toegankelijk 
zijn voor zij die hulp nodig hebben bij de 
zorg voor hun kinderen;

Or. es

Amendement 148
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
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meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot 
zij ten minste twee jaar oud zijn, alsook 
om vaststelling van praktische maatregelen 
om die maatregelen te waarborgen, naast 
investeringen in een openbaar netwerk van 
gratis kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

de richtlijn inzake evenwicht tussen werk 
en privéleven volledig om te zetten en 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders door de verlofperioden te 
verlengen, rekening houdend met de 
aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof gelijk en volledig loon doorbetaald 
krijgen, met als doel om mannen meer te 
betrekken bij onbetaalde werkzaamheden; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting en flexibele 
werktijden na afloop van het 
zwangerschaps- en vaderschapsverlof, 
zodat ouders werk en zorgtaken beter en 
evenwichtiger kunnen verdelen, alsook 
om vaststelling van praktische maatregelen 
om die maatregelen te waarborgen, naast 
investeringen in een openbaar netwerk van 
gratis kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

Or. en

Amendement 149
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 

4. onderstreept dat iedereen, 
ongeacht zijn of haar geslacht, recht heeft 
op werk en evenwicht tussen beroeps- en 
privéleven, zoals wordt benadrukt in de 
richtlijn inzake het evenwicht tussen werk 
en privéleven; verzoekt de lidstaten om het 
genderspecifieke zwangerschapsverlof te 
vervangen en lange perioden van 
genderneutraal betaald ouderschapsverlof 
in te voeren, vergezeld van investeringen 
in betaalbare, hoogwaardige kinderopvang 
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verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot 
zij ten minste twee jaar oud zijn, alsook 
om vaststelling van praktische 
maatregelen om die maatregelen te 
waarborgen, naast investeringen in een 
openbaar netwerk van gratis 
kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen;

en onderwijsvoorzieningen die voor 
iedereen toegankelijk zijn;

Or. en

Amendement 150
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot 
zij ten minste twee jaar oud zijn, alsook 
om vaststelling van praktische 
maatregelen om die maatregelen te 
waarborgen, naast investeringen in een 
openbaar netwerk van gratis 
kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
uitvoering te geven aan de richtlijn 
“evenwicht tussen werk en privéleven”, en 
wijst op de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, 
zodat het geven van borstvoeding verder 
moet worden bevorderd, in combinatie met 
de totstandbrenging van moderne, 
hoogwaardige en lokale infrastructuur, 
diensten en zorgverlening voor kwalitatief 
hoogwaardige voor- en vroegschoolse 
educatie en kinderopvang;

Or. en
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Amendement 151
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot zij 
ten minste twee jaar oud zijn, alsook om 
vaststelling van praktische maatregelen om 
die maatregelen te waarborgen, naast 
investeringen in een openbaar netwerk van 
gratis kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 
kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om een evaluatie van het 
bestaande beleid, die erop gericht moet 
zijn dat moeders hun kinderen 
borstvoeding kunnen geven tot zij ten 
minste twee jaar oud zijn, alsook om de 
vaststelling van praktische maatregelen om 
die maatregelen te waarborgen, naast 
investeringen in een openbaar netwerk van 
gratis kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

Or. en

Amendement 152
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de EU en de lidstaten om 
meer bescherming te bieden aan moeders 
en vaders, onder meer door de 
verlofperioden te verlengen, rekening 
houdend met de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om 

4. verzoekt de EU en haar lidstaten 
om de richtlijn inzake de balans tussen 
werk en privéleven, die vaderschapsverlof 
van ten minste tien werkdagen heeft 
ingevoerd, het recht om flexibele 
werkregelingen voor werkende ouders aan 
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kinderen de eerste zes maanden van hun 
leven uitsluitend borstvoeding te geven, en 
ervoor te zorgen dat ouders tijdens hun 
verlof 100 % van het loon doorbetaald 
krijgen en geen loon hoeven in te leveren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven tot zij 
ten minste twee jaar oud zijn, alsook om 
vaststelling van praktische maatregelen 
om die maatregelen te waarborgen, naast 
investeringen in een openbaar netwerk 
van gratis kinderopvang- en 
onderwijsvoorzieningen;

te vragen heeft uitgebreid en ervoor heeft 
gezorgd dat twee van de vier maanden 
ouderschapsverlof niet overdraagbaar zijn 
tussen de ouders, beter uit te voeren; 
verzoekt om vaststelling van het recht op 
arbeidstijdverkorting na afloop van het 
zwangerschapsverlof, zodat moeders hun 
kinderen borstvoeding kunnen geven, 
alsook om investeringen in kinderopvang- 
en onderwijsvoorzieningen;

Or. en

Amendement 153
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat de COVID-19-
pandemie een drastische impact heeft 
gehad op het leven van vrouwen, met 
name werkende vrouwen; merkt op dat 
een onevenredig deel van de lasten is 
gedragen door telewerkende vrouwen wier 
leven moeilijker is geworden door de 
noodzaak om werk, de zorg voor kinderen 
en huishoudelijke taken te combineren; 
wijst erop dat veel vrouwen werden 
geconfronteerd met hogere kosten en 
lagere lonen;

Or. pt

Amendement 154
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst erop dat de bevordering van 
telewerken als reactie op de COVID-19-
pandemie een voorwendsel is geworden 
voor uitbuiting, waarbij de woningen van 
werknemers een verlengstuk zijn 
geworden van het bedrijf waar zij in 
dienst zijn, met als gevolg dat hun privacy 
wordt uitgehold en hun gezondheid wordt 
ondermijnd door de daaruit 
voortvloeiende deregulering van 
arbeidstijden;

Or. pt

Amendement 155
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van 
de lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen 
met rechten, de verdediging van 
collectieve onderhandelingen, stimulering 
van de werkgelegenheid in de 
overheidssector en de uitbanning van 
onzekere dienstverbanden; pleit eveneens 
voor werktijdverkorting met behoud van 
salaris;

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Michiel Hoogeveen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van 
de lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen 
met rechten, de verdediging van 
collectieve onderhandelingen, stimulering 
van de werkgelegenheid in de 
overheidssector en de uitbanning van 
onzekere dienstverbanden; pleit eveneens 
voor werktijdverkorting met behoud van 
salaris;

Schrappen

Or. en

Amendement 157
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van de 
lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen met 
rechten, de verdediging van collectieve 
onderhandelingen, stimulering van de 
werkgelegenheid in de overheidssector en 
de uitbanning van onzekere 
dienstverbanden; pleit eveneens voor 
werktijdverkorting met behoud van salaris;

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van de 
lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen met 
rechten, de verdediging van collectieve 
onderhandelingen, stimulering van de 
werkgelegenheid in de overheidssector en 
de uitbanning van onzekere 
dienstverbanden; pleit eveneens voor 
werktijdverkorting met behoud van salaris; 
dringt aan op maatregelen om de 
doelstelling van een werkweek van 35 uur 
te verwezenlijken en de arbeidstijd 
zodanig te organiseren dat de dagelijkse 
en wekelijkse rusttijden, pauzes, vakanties 
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en andere belangrijke behoeften, zoals 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers, worden 
gerespecteerd, evenals op maatregelen om 
passende arbeidsomstandigheden te 
waarborgen;

Or. pt

Amendement 158
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van 
de lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen 
met rechten, de verdediging van 
collectieve onderhandelingen, stimulering 
van de werkgelegenheid in de 
overheidssector en de uitbanning van 
onzekere dienstverbanden; pleit eveneens 
voor werktijdverkorting met behoud van 
salaris;

5. dringt aan op maatregelen voor het 
invoeren van gendermainstreaming op de 
arbeidsmarkt teneinde genderongelijkheid 
tegen te gaan, de belonings- en de 
werkgelegenheidskloof weg te werken, 
werkloosheid doeltreffend te bestrijden en 
volledige werkgelegenheid te bevorderen; 
dringt aan op bevordering van de 
bestaande nationale stelsels, met een sterk 
accent op de sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen en het bindende effect 
daarvan; pleit er bij de EU en de lidstaten 
eveneens voor om werkgevers aan te 
moedigen tot het nemen van 
gezinsvriendelijke maatregelen, zoals de 
mogelijkheid van telewerken en/of 
tijdelijke werktijdverkorting zonder 
aanzienlijke loonsverlaging voor ouders, 
en bevordering van de arbeidsmobiliteit, 
met als doel om de zorg en het onderwijs 
voor kinderen te waarborgen;

Or. en

Amendement 159
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van de 
lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen met 
rechten, de verdediging van collectieve 
onderhandelingen, stimulering van de 
werkgelegenheid in de overheidssector en 
de uitbanning van onzekere 
dienstverbanden; pleit eveneens voor 
werktijdverkorting met behoud van 
salaris;

5. benadrukt dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in de EU 
moet toenemen; dringt aan op de 
verhoging van de status van arbeid en 
werknemers en van de lonen, de 
doeltreffende bestrijding van werkloosheid 
en de bevordering van volledige voltijdse 
werkgelegenheid voor alle vrouwen; dringt 
aan op het scheppen en bevorderen van 
banen met rechten, de verdediging van 
collectieve onderhandelingen, stimulering 
van de werkgelegenheid in de 
overheidssector en de uitbanning van 
onzekere dienstverbanden; merkt op dat de 
risico’s waarmee mannen en vrouwen op 
het werk worden geconfronteerd van 
elkaar verschillen, en benadrukt daarom 
het belang van een gendergevoelige 
benadering van veiligheid en gezondheid 
op het werk;

Or. en

Amendement 160
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van 
de lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen 
met rechten, de verdediging van 
collectieve onderhandelingen, stimulering 
van de werkgelegenheid in de 
overheidssector en de uitbanning van 
onzekere dienstverbanden; pleit eveneens 

5. dringt aan op maatregelen om 
optimale arbeidsomstandigheden te 
creëren zonder buitensporige 
staatsinmenging in de vrijheid van de 
werkgevers om de beste opties voor hun 
bedrijf en werknemers te kiezen;
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voor werktijdverkorting met behoud van 
salaris;

Or. en

Amendement 161
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van de 
lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen met 
rechten, de verdediging van collectieve 
onderhandelingen, stimulering van de 
werkgelegenheid in de overheidssector en 
de uitbanning van onzekere 
dienstverbanden; pleit eveneens voor 
werktijdverkorting met behoud van 
salaris;

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van de 
lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen met 
rechten, de verdediging van collectieve 
onderhandelingen, stimulering van de 
werkgelegenheid in de overheidssector en 
de uitbanning van onzekere 
dienstverbanden;

Or. es

Amendement 162
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van de 
lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; dringt aan op 
het scheppen en bevorderen van banen met 
rechten, de verdediging van collectieve 
onderhandelingen, stimulering van de 

5. dringt aan op de verhoging van de 
status van arbeid en werknemers en van de 
lonen, de doeltreffende bestrijding van 
werkloosheid en de bevordering van 
volledige werkgelegenheid; merkt echter 
op dat het scheppen en bevorderen van 
banen, collectieve onderhandelingen, 
werkgelegenheid in de overheidssector en 
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werkgelegenheid in de overheidssector en 
de uitbanning van onzekere 
dienstverbanden; pleit eveneens voor 
werktijdverkorting met behoud van 
salaris;

werktijden vallen onder 
arbeidsmarktbeleid, dat een nationale 
bevoegdheid is en moet blijven;

Or. en

Amendement 163
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de EU op om een zorgdeal 
voor Europa voor te stellen, bestaande uit 
een reeks beleidsmaatregelen, 
programma’s, financiering en 
aanbevelingen om een overgang naar een 
zorgeconomie te bevorderen, zodat 
stappen worden gezet op weg naar een 
samenleving waarin het leven en welzijn 
van iedereen prioriteit krijgt boven groei 
en waarin de waarde van zorgwerk, zowel 
betaald als onbetaald, centraal staat, en 
om daarnaast de sociale gevolgen voor 
personen met zorgtaken te beperken;

Or. en

Amendement 164
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat het van groot belang 
is om aandacht te geven aan de 
gendergelijkheidsaspecten van 
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toekomstige werkomgevingen, die 
bijvoorbeeld zullen worden beïnvloed door 
de vergroening en digitalisering van de 
economie; betreurt het dat de nieuwe EU-
strategie voor gendergelijkheid en de 
Europese Green Deal onvoldoende op 
elkaar zijn afgestemd; verzoekt de 
Commissie om het verband tussen 
klimaatveranderingsbeleid, digitaal beleid 
en gendergelijkheid te versterken;

Or. en

Amendement 165
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat gelijke beloning voor 
vrouwen en mannen noodzakelijkerwijs 
onderdeel moet zijn van een eerlijkere 
verdeling tussen inkomen uit arbeid en 
kapitaal als middel om ongelijkheid en 
armoede te voorkomen en de 
levensomstandigheden van alle 
werknemers en hun gezinnen te 
verbeteren;

Or. pt

Amendement 166
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt dat er maatregelen worden 
getroffen om het ondernemerschap in de 
Unie van zowel mannen als vrouwen te 
waarborgen door fiscale, economische en 
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financiële maatregelen te stimuleren die 
ervoor kunnen zorgen dat dit belangrijke 
initiatief nieuwe banen schept en de 
financiële lasten voor ondernemers 
vermindert;

Or. es

Amendement 167
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept alle lidstaten en de EU als 
rechtspersoon op om het Verdrag van 
Istanbul, waarin de misvattingen over 
genderrollen in onze samenleving, zoals 
“traditionele familiewaarden” worden 
benadrukt en repressieve opvattingen over 
vrouwen worden bestreden, te ratificeren 
en uit te voeren;

Or. en

Amendement 168
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardig werk 
voor mannen en vrouwen beter toe te 
passen in de verschillende 
beroepssectoren, en om in nauwe 
samenwerking met de sociale partners en 
met inachtneming van de autonomie van 
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de sociale partners collectieve 
overeenkomsten, nationale 
arbeidsmarkttradities en -modellen en 
genderneutrale instrumenten voor 
functiewaardering en classificatiecriteria 
te ontwikkelen, rekening houdend met 
factoren zoals kwalificaties, 
arbeidsomstandigheden, de 
verantwoordelijkheden die aan 
werknemers worden toegekend en de 
fysieke en mentale vereisten van het werk, 
met als doel om te komen tot een betere 
waardering en bijgevolg een eerlijkere 
beloning van werk in sterk gefeminiseerde 
sectoren;

Or. en

Amendement 169
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept de negatieve gevolgen 
van gezamenlijke belastingstelsels voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en hun 
economische onafhankelijkheid en voor 
de pensioenkloof en lacunes in 
zorgstelsels; is van mening dat 
belastingstelsels niet langer moeten 
worden gebaseerd op de aanname dat 
gezinnen hun financiële middelen 
bundelen en gelijkelijk verdelen, en dat 
individuele belastingheffing van cruciaal 
belang is om rechtvaardigheid voor 
vrouwen op fiscaal gebied te realiseren;

Or. en

Amendement 170
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. vraagt dat de Commissie en de 
lidstaten zorgen voor een gunstig 
economisch klimaat waarin de 
arbeidsmarkt voldoende uiteenlopende 
banen biedt en eenieder een baan kan 
vinden die aan zijn of haar 
omstandigheden en behoeften is 
aangepast;

Or. es

Amendement 171
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. pleit voor convergentie van de 
maatregelen ter verbetering van 
arbeidsomstandigheden en 
levensstandaarden, waarbij het beginsel 
van non-regressie moet gelden en de 
huidige verslechtering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden moet worden 
omgekeerd;

Or. pt

Amendement 172
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt de lidstaten 
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specifieke steun te verlenen aan de 
culturele sector om de ernstige problemen 
waarmee deze sector wordt 
geconfronteerd te verhelpen, te weten het 
gebrek aan rechten voor duizenden 
werknemers, onderfinanciering, 
onzekerheid, lage lonen, gebrek aan vaste 
uren, lage pensioenen en hoge 
werkloosheidscijfers; benadrukt dat de 
financiering van culturele initiatieven, 
met inbegrip van programma’s ter 
bevordering van kunst en cultuur en ter 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
voor de werknemers in deze sector, moet 
worden opgeschroefd;

Or. pt

Amendement 173
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. betreurt dat slechts acht 
lidstaten IAO-verdrag nr. 189 inzake 
huispersoneel hebben geratificeerd, welk 
verdrag tot doel heeft om huishoudelijk 
werk wettelijk te erkennen, rechten uit te 
breiden tot al het huispersoneel in de 
informele economie, met name vrouwen, 
en schendingen en misbruik te 
voorkomen; verzoekt alle lidstaten om de 
artikelen van dit IAO-verdrag met spoed 
te ratificeren en ervoor te zorgen dat deze 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 174
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. herhaalt zijn oproep tot 
meer investeringen in de bescherming van 
de rechten van vrouwen en meisjes; wenst 
dat er begrotingskredieten worden 
gereserveerd in EU-programma’s en -
fondsen om de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen te 
bevorderen; dringt aan op een meer 
strategisch gebruik van ESF-middelen, 
teneinde gendergelijkheid te bevorderen, 
de toegang en hertoetreding tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting 
en alle vormen van discriminatie te 
bestrijden; verzoekt de Commissie 
proactieve maatregelen voor te stellen om 
de arbeidsparticipatie van vrouwen in 
plattelandsgebieden te bevorderen met 
middelen uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling;

Or. pt

Amendement 175
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. herinnert er eens te meer 
aan dat in de verschillende fasen van het 
Europees Semester meer aandacht moet 
worden besteed aan gendergelijkheid; 
dringt erop aan om de 
gendergelijkheidsindex van het EIGE te 
integreren in het sociaal scorebord en om 
naar gender uitgesplitste gegevens over de 
belangrijkste indicatoren te verstrekken 
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teneinde de vooruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid te kunnen volgen en 
landspecifieke uitdagingen beter te 
kunnen aanpakken;

Or. en

Amendement 176
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. verzoekt de Commissie en 
de Raad om gendergelijkheid op te nemen 
in de doelstellingen van de 
kaderbepalingen van de structuurfondsen 
en van de belangrijkste EU-
financieringsprogramma’s (gezondheid 
en milieu, onderwijs, jeugd, economie 
enz.) en ervoor te zorgen dat hiervoor de 
nodige kredieten worden gereserveerd;

Or. pt

Amendement 177
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. benadrukt dat het dringend 
noodzakelijk is om de ongelijkheden in de 
rechten en arbeidsvoorwaarden van 
gezondheidswerkers, en met name 
vrouwen, weg te nemen; verzoekt de 
Commissie en de Raad ervoor te zorgen 
dat carrièremogelijkheden worden 
geboden, met name via 
onderzoeksprojecten en permanente 
beroepsopleiding, waardoor de verwerving 
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van kennis wordt gestimuleerd en 
innovatie en technologie in de 
gezondheidssector worden bevorderd;

Or. pt

Amendement 178
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 octies. wijst erop dat werknemers 
in onzeker dienstverband, van wie het 
merendeel vrouw is, worden 
gediscrimineerd, ongeacht of het nu gaat 
om werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 
stagiairs, seizoenarbeiders, migranten, 
jonge en langdurig werklozen, 
werknemers met lange proefperioden, 
schijnzelfstandigen, werknemers op 
digitale platforms die de status van 
werknemer of andere categorieën wordt 
geweigerd, en dat dit gevolgen heeft voor 
hun beroepsleven en de keuzes die ze 
verder in het leven maken, met name over 
het moment om kinderen te krijgen, 
alsmede voor hun sociale rechten, en dan 
met name hun pensioenen;

Or. pt

Amendement 179
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 nonies. wijst op het belang van 
(collectieve) onderhandelingen voor de 
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strijd tegen de discriminatie van de vrouw, 
met name wat betreft toegang tot werk, 
beloning, gezondheid en veiligheid op het 
werk, carrièrekansen en 
beroepsopleiding;

Or. pt

Amendement 180
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 decies. wijst erop dat COVID-19 de 
precaire situatie van vrouwelijke 
intellectuelen (onderzoekers, architecten 
en anderen) aan het licht heeft gebracht 
die, bij gebrek aan een vaste 
arbeidsverhouding, bijzonder zwaar zijn 
getroffen; benadrukt dat er buitengewone 
maatregelen moeten worden genomen om 
de gevolgen van de door de lidstaten 
getroffen coronamaatregelen te 
verzachten, en onderstreept het belang 
van structurele maatregelen waarin 
rekening wordt gehouden met gelijkheid 
op het werk en in het dagelijks leven en 
waarmee de rechten van vrouwen worden 
gehandhaafd;

Or. pt

Amendement 181
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 undecies. wijst nadrukkelijk op de rol 
van vrouwen die in de sociale sector 
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werken; onderkent dat hun werklast door 
de pandemie is toegenomen en dat de lage 
lonen, de toegenomen uitbuiting – vooral 
van vrouwelijke immigranten – en het 
inhuren van mensen zonder opleiding of 
kwalificaties voor de te verrichten taken 
hun arbeids- en levensomstandigheden 
verslechteren; benadrukt het belang van 
het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden, het verhogen van 
lonen, het respecteren van de 
arbeidstijden en het gebruik van 
collectieve onderhandelingen als garantie 
voor goede arbeidsvoorwaarden;

Or. pt

Amendement 182
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

De uitbanning van geweld tegen vrouwen De uitbanning van geweld tegen vrouwen 
en gendergerelateerd geweld

Or. en

Amendement 183
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

De uitbanning van geweld tegen vrouwen De uitbanning van gendergerelateerd 
geweld

Or. en
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Amendement 184
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. herhaalt met klem dat het 
zich zal blijven inzetten voor de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
en dat een alomvattende richtlijn die alle 
vormen van gendergerelateerd geweld 
bestrijkt het beste instrument is om dat 
geweld uit te bannen; benadrukt dat de 
Raad met spoed de ratificatie van het 
Verdrag van Istanbul door de EU moet 
voltooien, aangezien dit verdrag de 
internationale norm en een belangrijk 
instrument voor de uitbanning van 
gendergerelateerd geweld blijft, dankzij 
een gecoördineerde totaalaanpak waarin 
de rechten van slachtoffers centraal staan 
en de problemen vanuit diverse 
invalshoeken worden benaderd;

Or. en

Amendement 185
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. veroordeelt alle vormen van 
geweld tegen vrouwen en meisjes in al 
hun diversiteit;

Or. en
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Amendement 186
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. is ingenomen met de 
toezegging van de Commissie om in 2021 
een voorstel voor een richtlijn ter 
voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld in 
te dienen; benadrukt dat de EU de 
ratificatie van het Verdrag van Istanbul 
met spoed moet voltooien en bij Bulgarije, 
Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije 
en Tsjechië moet aandringen op de 
ratificatie ervan; verzoekt de Commissie 
om de vormen van criminaliteit 
overeenkomstig artikel 83 VWEU uit te 
breiden naar specifieke vormen van 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 187
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt; benadrukt dat 
intimidatie op de werkplek een ernstige 
aanval op de psychologische en fysieke 
gezondheid van een persoon vormt, 
waardoor deze zich onzeker kan voelen op 
het werk en in sommige gevallen zelfs 
belet om zijn of haar werk te doen; merkt 
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op dat vrouwen veel vaker dan mannen 
worden blootgesteld aan seksuele 
intimidatie; verzoekt de lidstaten om 
Verdrag nr. 190 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) te ratificeren 
teneinde te voldoen aan de mondiale 
normen die gericht zijn op het uitbannen 
van geweld en intimidatie op de 
werkvloer;

Or. en

Amendement 188
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, de discriminatie en het 
geweld waar zij mee te maken hebben 
dringend moeten worden aangepakt; 
verzoekt de lidstaten om Verdrag nr. 189 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) te ratificeren; dringt er bij de 
Commissie op aan een MeToo-richtlijn te 
presenteren om seksuele intimidatie op de 
werkvloer aan te pakken;

Or. en

Amendement 189
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 

6. dat de ongelijke behandeling en 
intimidatie van vrouwen op de werkplek 
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ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

en de ongelijkheid, de discriminatie en het 
geweld waar zij mee te maken hebben 
dringend moeten worden aangepakt, 
waarbij moet worden opgemerkt dat 
intimidatie op het werk vrouwen uitsluit 
van de door hen nagestreefde loopbaan en 
voorkeurssector;

Or. en

Amendement 190
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

6. benadrukt de noodzaak om geweld 
tegen vrouwen, huiselijk geweld en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld te 
voorkomen en te bestrijden;

Or. en

Amendement 191
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwelijke werknemers, indien daarvan 
sprake is, en het onrecht, de discriminatie 
en het geweld waar zij mee te maken 
hebben dringend moeten worden 
aangepakt;

Or. en
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Amendement 192
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, de discriminatie, de 
intimidatie en het geweld waar zij mee te 
maken hebben dringend moeten worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 193
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de exploitatie van 
vrouwen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

6. benadrukt dat de exploitatie van 
personen op de werkplek en de 
ongelijkheid, discriminatie en het geweld 
waar zij mee te maken hebben dringend 
moeten worden aangepakt;

Or. es

Amendement 194
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 
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de beschikbare overheidsmiddelen uit te 
breiden en doeltreffende maatregelen te 
nemen;

de beschikbare middelen van de lidstaten 
uit te breiden en doeltreffende maatregelen 
te nemen; herinnert eraan dat de plegers 
van huiselijk geweld en moord een 
patroon van acht fasen volgen, ook 
bekend als de “moordtijdlijn”, die door 
politie en andere autoriteiten kan worden 
herkend en gevolgd om te voorkomen dat 
er dodelijke slachtoffers vallen;

Or. en

Amendement 195
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 
de beschikbare overheidsmiddelen uit te 
breiden en doeltreffende maatregelen te 
nemen;

7. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om te zorgen voor 
bescherming, ondersteuning en 
schadeloosstelling van alle slachtoffers 
van alle vormen van gendergerelateerd 
geweld, waaronder huiselijk geweld, door 
de beschikbare overheidsmiddelen uit te 
breiden en doeltreffende maatregelen te 
nemen;

Or. en

Amendement 196
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 
de beschikbare overheidsmiddelen uit te 

7. verzoekt de lidstaten om 
doeltreffend beleid en effectieve 
maatregelen uit te voeren om huiselijk 
geweld aan te pakken en vrouwen die 
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breiden en doeltreffende maatregelen te 
nemen;

eronder lijden naar behoren te 
beschermen en te ondersteunen door 
daarvoor voldoende middelen uit te 
trekken;

Or. en

Amendement 197
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 
de beschikbare overheidsmiddelen uit te 
breiden en doeltreffende maatregelen te 
nemen;

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 
de beschikbare middelen van de bevoegde 
autoriteiten uit te breiden en doeltreffende 
maatregelen te nemen;

Or. en

Amendement 198
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 
de beschikbare overheidsmiddelen uit te 
breiden en doeltreffende maatregelen te 
nemen;

7. dringt aan op de fatsoenlijke 
bescherming van personen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, door 
de beschikbare overheidsmiddelen uit te 
breiden en doeltreffende maatregelen te 
nemen;

Or. es

Amendement 199
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat het geweld tussen 
mannen en vrouwen tijdens noodsituaties 
toeneemt, ongeacht of het economische 
crises, conflicten of pandemieën betreft; 
merkt op dat ongelijkheden, de 
economische en sociale druk ten gevolge 
van de lockdown tijdens de COVID-19-
pandemie, de vrijheidsbeperkende 
maatregelen en het sociale isolement 
hebben geleid tot een toename van het 
geweld tegen vrouwen; wijst erop dat veel 
vrouwen de lockdown thuis doorbrachten 
samen met hun agressoren; merkt op dat 
in bepaalde lidstaten, zoals Portugal en 
Frankrijk, het huiselijk geweld gedurende 
die periode met 30 % is toegenomen;

Or. pt

Amendement 200
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten om 
preventieprogramma’s uit te voeren, 
onder meer door middel van onderwijs 
over zaken als de vaardigheden die nodig 
zijn om veilige en gezonde relaties te 
onderhouden, bewustzijn van ingesleten 
vooroordelen over de zorgkloof tussen 
mannen en vrouwen, gelijkheid van 
vrouwen en mannen, wederzijds respect, 
niet-gewelddadige conflictoplossing in 
interpersoonlijke relaties, 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
en het recht op persoonlijke integriteit, en 
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leeftijdsgeschikte seksuele voorlichting;

Or. en

Amendement 201
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt de dringende noodzaak 
om vrouwen offline en online te 
beschermen tegen geweld; herinnert 
eraan dat geweld tegen vrouwen allerlei 
vormen kan aannemen en erkent de 
structurele aard van geweld tegen 
vrouwen als gendergerelateerd geweld; 
merkt op dat geweld tegen vrouwen een 
van de cruciale sociale mechanismen is 
waarmee vrouwen in een ondergeschikte 
positie ten opzichte van mannen worden 
gedwongen en dat er met betrekking tot 
dit geweld nog steeds sprake is van 
onderrapportage en een gebrek aan 
respons;

Or. en

Amendement 202
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten, 
waaronder het onthouden van veilige en 
legale abortushulpverlening, een vorm 
van geweld tegen vrouwen en meisjes is; 
benadrukt dat de autonomie van meisjes 
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en vrouwen en de mogelijkheid om vrij en 
onafhankelijk over hun lichaam te 
beslissen, basisvoorwaarden zijn voor 
economische onafhankelijkheid en 
derhalve voor gendergelijkheid en het 
uitbannen van gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 203
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie voornemens is maatregelen 
voor te stellen om cybergeweld tegen 
vrouwen aan te pakken; is van mening dat 
de grensoverschrijdende dimensies van 
cybergeweld tegen vrouwen en meisjes 
een gemeenschappelijk antwoord van de 
Unie vereisen; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie specifieke maatregelen te 
nemen om alle vormen van onlinegeweld 
uit te bannen;

Or. en

Amendement 204
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt dat er specifieke 
preventie-, behandelings- en 
rehabilitatieprogramma’s moeten worden 
opgezet om slachtoffers van geweld te 
beschermen en een oogje op hen te 
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houden, en dat er maatregelen moeten 
worden genomen om de sociale steun te 
intensiveren en de toegang tot justitie, 
opvangcentra en geestelijke 
gezondheidszorg te verbeteren;

Or. pt

Amendement 205
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt dat uitgebreide 
voorlichting over relaties en seksualiteit 
essentieel is om kinderen te beschermen 
tegen geweld en hun de vaardigheden te 
bieden die ze nodig hebben om veilige 
relaties op te bouwen, vrij van seksueel, 
gendergerelateerd en huiselijk geweld;

Or. en

Amendement 206
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. benadrukt dat de lidstaten 
programma’s moeten aannemen die 
specifiek tot doel hebben te voorkomen 
dat agressoren nieuwe daden van 
huiselijk geweld plegen; dringt erop aan 
dat deze agressoren door de bevoegde 
autoriteiten worden geïdentificeerd of 
onder toezicht worden geplaatst om te 
voorkomen dat zij hun slachtoffers 
opnieuw aanvallen, met mogelijk fatale 
gevolgen;
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Or. pt

Amendement 207
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. onderstreept dat geweld van 
mannen tegen vrouwen begint met 
jongensgeweld tegen meisjes; is daarom 
van mening dat preventieve maatregelen 
en gendergevoelig onderwijs al op jonge 
leeftijd moeten beginnen;

Or. en

Amendement 208
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. verzoekt om doeltreffende 
preventie van genderongelijkheid en 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
educatieve maatregelen die zijn gericht op 
en worden uitgevoerd met jongeren, en 
om ervoor te zorgen dat alle jongeren 
kunnen profiteren van samenhangende 
voorlichting over seksualiteit, reproductie, 
gezondheid, rechten en relaties;

Or. en

Amendement 209
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
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Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 sexies. vraagt om verdere 
maatregelen ter bestrijding van 
genderstereotypen en ter voorkoming van 
geweld, die moeten zijn gericht op 
mannen, jongens en destructieve vormen 
van mannelijkheid moeten bestrijden; 
roept de lidstaten op tot het nemen van 
duidelijkere maatregelen om deze 
destructieve normen te bestrijden, 
aangezien genderstereotypen een van de 
onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid vormen en negatieve 
impact hebben op alle aspecten van de 
samenleving;

Or. en

Amendement 210
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-economische 
omstandigheden, met name werkloosheid, 
financiële nood en armoede; onderstreept 
dat de lidstaten meer financiering 
beschikbaar moeten stellen voor sociale 
bijstand en sociale diensten voor 
slachtoffers van mensenhandel of seksuele 
uitbuiting;

8. beschouwt gedwongen prostitutie 
als een ernstige vorm van geweld en 
uitbuiting die vooral vrouwen en kinderen 
treft, overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van gedwongen prostitutie niet 
los kunnen worden gezien van de sociaal-
economische omstandigheden, met name 
werkloosheid, financiële nood en armoede; 
onderstreept het belang van een 
gendergevoelige aanpak van 
mensenhandel en van de noodzaak dat de 
lidstaten meer financiering beschikbaar 
moeten stellen voor sociale bijstand en 
sociale diensten voor slachtoffers van 
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mensenhandel of seksuele uitbuiting; 
verzoekt de lidstaten de richtlijn ter 
bestrijding van mensenhandel volledig uit 
te voeren en met spoed te stoppen met het 
opsluiten of deporteren van potentiële 
slachtoffers; verzoekt de Europese 
Commissie nauwlettend toe te zien op de 
toepassing en omzetting van deze richtlijn 
en om inbreukprocedures in te leiden 
tegen lidstaten die dit niet doen;

Or. en

Amendement 211
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-economische 
omstandigheden, met name werkloosheid, 
financiële nood en armoede; onderstreept 
dat de lidstaten meer financiering 
beschikbaar moeten stellen voor sociale 
bijstand en sociale diensten voor 
slachtoffers van mensenhandel of seksuele 
uitbuiting;

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; merkt op 
dat de onderliggende oorzaken van 
prostitutie niet los kunnen worden gezien 
van de sociaal-economische 
omstandigheden, met name werkloosheid, 
financiële nood en armoede; onderstreept 
dat de lidstaten meer financiering 
beschikbaar moeten stellen voor sociale 
bijstand en sociale diensten voor 
slachtoffers van mensenhandel of seksuele 
uitbuiting; dringt erop aan dat 
psychologische en sociale bijstand wordt 
verleend door gespecialiseerde 
beroepskrachten en dat een sociaal en 
economisch beleid wordt gevoerd dat erop 
gericht is kwetsbare vrouwen en meisjes te 
helpen uit de prostitutie te stappen, met 
name door banen te garanderen die 
daadwerkelijk tot hun sociale integratie 
leiden;

Or. pt
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Amendement 212
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-
economische omstandigheden, met name 
werkloosheid, financiële nood en 
armoede; onderstreept dat de lidstaten 
meer financiering beschikbaar moeten 
stellen voor sociale bijstand en sociale 
diensten voor slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting;

8. herinnert eraan dat bijna drie 
kwart van alle slachtoffers in de EU 
vrouwen en meisjes zijn, het merendeel 
met het oog op seksuele uitbuiting; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten na te gaan 
hoe de vraag naar seksuele diensten 
mensenhandel kan stimuleren, en 
verzoekt de Commissie prioriteit te geven 
aan de preventie van mensenhandel voor 
seksuele uitbuiting, onder meer door 
middel van voorlichtings-, 
bewustmakings- en onderwijscampagnes, 
het vaststellen van maatregelen en 
programma’s om de vraag te ontmoedigen 
en te verminderen en het eventueel in de 
toekomst vaststellen van specifieke 
wetgeving; onderstreept dat de lidstaten 
meer financiering beschikbaar moeten 
stellen voor sociale bijstand en sociale 
diensten voor slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting;

Or. en

Amendement 213
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; merkt op 
dat machtsstructuren die verband houden 
met gender, seksualiteit, etniciteit en 
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worden gezien van de sociaal-
economische omstandigheden, met name 
werkloosheid, financiële nood en 
armoede; onderstreept dat de lidstaten 
meer financiering beschikbaar moeten 
stellen voor sociale bijstand en sociale 
diensten voor slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting;

sociaal-economische situatie belangrijk 
zijn voor de reden waarom mensen 
worden blootgesteld aan prostitutie en 
mensenhandel; onderstreept echter dat 
prostitutie en mensenhandel voor seksuele 
doeleinden worden aangedreven door de 
vraag; benadrukt dat de bestrijding van 
mensenhandel en prostitutie moet zijn 
gericht op preventief werk en het stoppen 
van de vraag; onderstreept dat de lidstaten 
meer financiering beschikbaar moeten 
stellen voor sociale bijstand en sociale 
diensten voor slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting;

Or. en

Amendement 214
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-
economische omstandigheden, met name 
werkloosheid, financiële nood en 
armoede; onderstreept dat de lidstaten 
meer financiering beschikbaar moeten 
stellen voor sociale bijstand en sociale 
diensten voor slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting;

8. beschouwt mensenhandel als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
onderstreept dat de lidstaten meer 
financiering beschikbaar moeten stellen 
voor sociale bijstand en sociale diensten 
voor slachtoffers van mensenhandel of 
seksuele uitbuiting;

Or. en

Amendement 215
Aušra Maldeikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-
economische omstandigheden, met name 
werkloosheid, financiële nood en 
armoede; onderstreept dat de lidstaten 
meer financiering beschikbaar moeten 
stellen voor sociale bijstand en sociale 
diensten voor slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting;

8. wijst op het belang van de 
bestrijding van mensenhandel voor 
seksuele uitbuiting, en onderstreept 
daarom dat de lidstaten moeten zorgen 
voor adequate financiering van de steun 
aan slachtoffers van mensenhandel of 
seksuele uitbuiting en gespecialiseerde 
diensten;

Or. en

Amendement 216
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-economische 
omstandigheden, met name werkloosheid, 
financiële nood en armoede; onderstreept 
dat de lidstaten meer financiering 
beschikbaar moeten stellen voor sociale 
bijstand en sociale diensten voor 
slachtoffers van mensenhandel of seksuele 
uitbuiting;

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-economische 
omstandigheden, met name werkloosheid, 
financiële nood en armoede; onderstreept 
dat de lidstaten meer sociale bijstand en 
sociale diensten moeten bieden om te 
voorkomen dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel of seksuele 
uitbuiting en de slachtoffers van dergelijke 
praktijken bij te staan, en dat zij de strijd 
tegen de georganiseerde misdaad moeten 
opvoeren;

Or. es
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Amendement 217
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-economische 
omstandigheden, met name werkloosheid, 
financiële nood en armoede; onderstreept 
dat de lidstaten meer financiering 
beschikbaar moeten stellen voor sociale 
bijstand en sociale diensten voor 
slachtoffers van mensenhandel of seksuele 
uitbuiting;

8. beschouwt prostitutie als een 
ernstige vorm van geweld en uitbuiting die 
vooral vrouwen en kinderen treft; 
overwegende dat de onderliggende 
oorzaken van prostitutie niet los kunnen 
worden gezien van de sociaal-economische 
omstandigheden, met name werkloosheid, 
financiële nood en armoede; onderstreept 
dat de lidstaten financiering moeten 
toewijzen aan sociale bijstand en sociale 
diensten voor slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting;

Or. en

Amendement 218
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat in 
gendergerelateerd geweld meerdere assen 
van onderdrukking bij elkaar komen; 
onderstreept dat vrouwen en meisjes met 
een handicap twee tot vijf keer meer kans 
hebben om verscheidene vormen van 
geweld mee te maken; benadrukt dat de 
EU, als partij bij het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, 
de verplichting heeft om maatregelen te 
nemen die waarborgen dat vrouwen en 
meisjes met een handicap volledig en 
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gelijkwaardig van alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden kunnen genieten; 
merkt op dat het Comité voor de rechten 
van personen met een handicap in 2015 
heeft aanbevolen dat de EU haar 
inspanningen op dit gebied moet 
versnellen, onder andere middels de 
ratificatie van het Verdrag van Istanbul;

Or. en

Amendement 219
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat mensenhandel, en 
met name de handel in vrouwen en 
kinderen, ten behoeve van seksuele 
uitbuiting een vorm van slavernij is die in 
strijd is met de menselijk waardigheid; 
merkt op dat de toename van de 
georganiseerde criminaliteit en de 
winstgevendheid daarvan ertoe heeft 
geleid dat ook de mensenhandel 
wereldwijd is toegenomen; wijst erop dat 
prostitutie de handel in vrouwen en 
kinderen aanjaagt en het geweld tegen 
hen verergert, met name in landen waar 
de seksindustrie is gelegaliseerd;

Or. pt

Amendement 220
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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8 bis. herinnert aan de jarenlange 
verdediging van gendergelijkheid en 
gelijke rechten door de Commissie en 
betreurt de terugslag en regressie van de 
rechten van vrouwen, met name tegen 
seksuele en 
reproductievegezondheidsrechten;

Or. en

Amendement 221
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt erop aan dat alle wetgeving 
inzake seksuele misdrijven moet zijn 
gebaseerd op toestemming; dringt erop 
aan dat uitsluitend vrijwillige seksuele 
handelingen als legaal kunnen worden 
aangemerkt;

Or. en

Amendement 222
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. benadrukt dat toestemming niet 
kan worden gekocht, en beschouwt 
derhalve alle vormen van seks tegen 
betaling als seksuele uitbuiting; roept de 
lidstaten op om seks tegen betaling als een 
vorm van geweld tegen vrouwen te 
beschouwen; verzoekt de lidstaten om het 
kopen van seks strafbaar te stellen, in lijn 
met het Zweedse gelijkheidsmodel dat in 
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1999 in Zweden is ingevoerd en ook door 
onder meer Frankrijk en Ierland is 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 223
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. benadrukt dat de lidstaten 
prostitutie-uitstapprogramma’s moeten 
uitvoeren om de rechten inzake sociale 
bescherming te handhaven van vrouwen 
die zich in een bijzonder kwetsbare en 
armoedige situatie bevinden, alsmede het 
recht op sociale re-integratie van degenen 
die ervoor kiezen uit de prostitutie te 
stappen;

Or. pt

Amendement 224
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten 
worden verdedigd, en veroordeelt 
maatregelen die rechten, vrijheden en 
waarborgen ondermijnen en alle vormen 
van discriminatie, ook op grond van 
seksuele geaardheid;

Schrappen

Or. en
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Amendement 225
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten 
worden verdedigd, en veroordeelt 
maatregelen die rechten, vrijheden en 
waarborgen ondermijnen en alle vormen 
van discriminatie, ook op grond van 
seksuele geaardheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 226
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die 
rechten, vrijheden en waarborgen 
ondermijnen en alle vormen van 
discriminatie, ook op grond van seksuele 
geaardheid;

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die 
rechten, vrijheden en waarborgen 
ondermijnen en alle vormen van 
discriminatie, ook op grond van seksuele 
geaardheid, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken;

Or. en

Amendement 227
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die 
rechten, vrijheden en waarborgen 
ondermijnen en alle vormen van 
discriminatie, ook op grond van seksuele 
geaardheid;

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, moeten worden verdedigd, en 
veroordeelt maatregelen die rechten, 
vrijheden en waarborgen ondermijnen en 
alle vormen van discriminatie;

Or. es

Amendement 228
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die 
rechten, vrijheden en waarborgen 
ondermijnen en alle vormen van 
discriminatie, ook op grond van seksuele 
geaardheid;

9. erkent dat alle vrijheden, waar ook 
ter wereld, ondubbelzinnig moeten worden 
verdedigd, en veroordeelt maatregelen die 
rechten, vrijheden en waarborgen 
ondermijnen en alle vormen van 
discriminatie op alle gronden;

Or. en

Amendement 229
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid jegens vrouwen 
moeten worden bestreden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om met spoed 
actie te ondernemen tegen armoede en de 
toenemende ongelijkheden tussen 
vrouwen, met name onder kwetsbare 
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groepen, zoals alleenstaande moeders, 
vrouwen met een handicap, Roma-
vrouwen, lhbtiq+-vrouwen, vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, oudere 
vrouwen en vrouwen in plattelands- of 
ontvolkte gebieden;

Or. pt

Amendement 230
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld tegen vrouwen moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen;

Schrappen

Or. en

Amendement 231
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld tegen vrouwen moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 232
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld tegen vrouwen moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen;

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld tegen vrouwen moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen; 
herhaalt dat de toegang tot 
gezondheidszorg en openbare diensten, 
met name de toegang tot 
abortushulpverlening en psychologische 
bijstand voor vrouwelijke slachtoffers van 
geweld, als een prioriteit moet worden 
beschouwd;

Or. pt

Amendement 233
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld tegen vrouwen moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen;

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld moet worden aangepakt;

Or. es

Amendement 234
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld tegen vrouwen moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen;

10. benadrukt dat in 
gendergelijkheidsstrategieën elke vorm 
van geweld tegen vrouwen moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van rechten van vrouwen;

Or. en

Amendement 235
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
geweld moet worden aangepakt, ook de 
verslechtering en de schending van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van vrouwen;

10. benadrukt dat in 
gelijkheidsstrategieën elke vorm van 
gendergerelateerd geweld moet worden 
aangepakt, ook de verslechtering en de 
schending van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen;

Or. en

Amendement 236
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie de 
achteruitgang op het gebied van 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
krachtig te veroordelen en al haar 
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bevoegdheden aan te wenden om er 
krachtiger tegen op te treden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om meer 
politieke steun te geven aan 
mensenrechtenverdedigers, 
zorgaanbieders die zich inzetten voor 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, maatschappelijke organisaties 
die zich bezighouden met seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
vrouwenrechten, die sleutelactoren zijn 
voor gendergelijke samenlevingen en 
cruciale aanbieders van seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten en -
informatie;

Or. en

Amendement 237
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat het schenden van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten van vrouwen, onder meer door 
hen de toegang tot abortushulpverlening 
te ontzeggen, een vorm van geweld tegen 
vrouwen is;

Or. pt

Amendement 238
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. beschouwt draagmoederschap – of 
“baarmoederverhuur” – als vorm van 
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geweld tegen vrouwen, omdat het lichaam 
van de betrokken vrouwen daarbij wordt 
behandeld als een gebruiksartikel en 
kinderen tot een verhandelbaar goed 
worden gemaakt met als doel omzet te 
genereren voor bedrijven die zich met 
dergelijke praktijken bezighouden;

Or. pt

Amendement 239
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat 
gezondheidsrechten, en met name rechten 
betreffende de seksuele en reproductieve 
gezondheid, grondrechten van vrouwen 
zijn, die versterkt moeten worden en op 
geen enkele wijze mogen worden 
ingeperkt of geschrapt;

Schrappen

Or. en

Amendement 240
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat 
gezondheidsrechten, en met name rechten 
betreffende de seksuele en reproductieve 
gezondheid, grondrechten van vrouwen 
zijn, die versterkt moeten worden en op 
geen enkele wijze mogen worden 
ingeperkt of geschrapt;

Schrappen

Or. en
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Amendement 241
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat 
gezondheidsrechten, en met name rechten 
betreffende de seksuele en reproductieve 
gezondheid, grondrechten van vrouwen 
zijn, die versterkt moeten worden en op 
geen enkele wijze mogen worden ingeperkt 
of geschrapt;

11. onderstreept dat 
gezondheidsrechten, en met name rechten 
betreffende de seksuele en reproductieve 
gezondheid, grondrechten van vrouwen 
zijn, die versterkt moeten worden en op 
geen enkele wijze mogen worden ingeperkt 
of geschrapt; herinnert eraan dat diensten 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid tot de essentiële 
diensten van de gezondheidszorg behoren, 
die voor iedereen beschikbaar moeten 
zijn, en dat deze diensten moeten bestaan 
uit uitgebreide, empirisch onderbouwde 
en op leeftijd afgestemde seksuele en 
relationele voorlichting;

Or. en

Amendement 242
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat 
gezondheidsrechten, en met name rechten 
betreffende de seksuele en reproductieve 
gezondheid, grondrechten van vrouwen 
zijn, die versterkt moeten worden en op 
geen enkele wijze mogen worden ingeperkt 
of geschrapt;

11. onderstreept dat 
gezondheidsrechten, en met name rechten 
betreffende de seksuele en reproductieve 
gezondheid, grondrechten van vrouwen 
zijn, die versterkt moeten worden en op 
geen enkele wijze mogen worden ingeperkt 
of geschrapt; veroordeelt de acties van 
antigender- en antivrouwenbewegingen in 
Europa en daarbuiten die systematisch 



PE696.288v01-00 126/150 AM\1236819NL.docx

NL

vrouwenrechten en LHBTIQ+-rechten, 
waaronder seksuele en reproductieve 
rechten, aanvallen;

Or. en

Amendement 243
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat 
gezondheidsrechten, en met name rechten 
betreffende de seksuele en reproductieve 
gezondheid, grondrechten van vrouwen 
zijn, die versterkt moeten worden en op 
geen enkele wijze mogen worden ingeperkt 
of geschrapt;

11. onderstreept dat de toegang van 
vrouwen tot gynaecologische en 
verloskundige gezondheidszorg, met 
absolute eerbiediging van het leven van 
het ongeboren kind, een grondrecht is, dat 
versterkt moet worden en op geen enkele 
wijze mag worden ingeperkt of geschrapt;

Or. es

Amendement 244
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten om 
maatregelen te nemen om de toegang van 
vrouwelijke migranten en vluchtelingen 
tot gezondheidszorg, werk, voedsel en 
informatie te waarborgen, en zich daarbij 
met name te richten op geweld tussen 
mannen en vrouwen en vrouwenhandel;

Or. pt

Amendement 245
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Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van gratis 
universele en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, en waarin de benodigde 
middelen worden veiliggesteld om de 
voornaamste volksgezondheidsproblemen 
te bestrijden;

Schrappen

Or. en

Amendement 246
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van gratis 
universele en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, en waarin de benodigde 
middelen worden veiliggesteld om de 
voornaamste volksgezondheidsproblemen 
te bestrijden;

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van gratis 
universele en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, en waarin de benodigde 
middelen worden veiliggesteld om de 
voornaamste volksgezondheidsproblemen 
te bestrijden; benadrukt dat ongelijkheden 
op gezondheidsgebied zich opstapelen 
voor laagopgeleide vrouwen en vrouwen 
met een handicap, die zowel de slechtste 
gezondheid als de minste toegang tot 
gezondheidsdiensten hebben;

Or. en
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Amendement 247
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van gratis 
universele en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, en waarin de benodigde 
middelen worden veiliggesteld om de 
voornaamste volksgezondheidsproblemen 
te bestrijden;

12. benadrukt dat de lidstaten 
volksgezondheidsbeleid moeten 
bevorderen waarin de nadruk ligt op 
verbeterde gezondheidsstelsels en -
diensten en ziektepreventie, bijvoorbeeld 
in verband met genderspecifieke aspecten, 
met de garantie van toegankelijke en 
kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, 
en waarin de benodigde middelen worden 
veiliggesteld om de voornaamste 
volksgezondheidsproblemen te bestrijden, 
zoals ook in de huidige pandemiecrisis is 
gebeurd;

Or. en

Amendement 248
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van gratis 
universele en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, en waarin de benodigde 
middelen worden veiliggesteld om de 
voornaamste volksgezondheidsproblemen 
te bestrijden;

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van 
betaalbare universele en kwalitatief 
hoogwaardige gezondheidszorg, en waarin 
de benodigde middelen worden 
veiliggesteld om de voornaamste 
volksgezondheidsproblemen te bestrijden;

Or. en
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Amendement 249
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van gratis 
universele en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, en waarin de benodigde 
middelen worden veiliggesteld om de 
voornaamste volksgezondheidsproblemen 
te bestrijden;

12. benadrukt dat de lidstaten een 
volksgezondheidsbeleid moeten voeren 
waarin de nadruk ligt op 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, met de garantie van 
toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, en waarin de benodigde 
middelen worden veiliggesteld om de 
voornaamste volksgezondheidsproblemen 
te bestrijden;

Or. en

Amendement 250
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat de toegang tot 
gezondheidszorg in bepaalde lidstaten is 
beperkt door de COVID-19-maatregelen 
en dat er in bepaalde gevallen geen 
consultaties, behandelingen en diagnoses 
mogelijk waren; dringt er bij de lidstaten 
op aan hun openbare gezondheidsstelsels 
te versterken om dergelijke consultaties, 
behandelingen en diagnoses te 
bespoedigen en zo de gevolgen van 
COVID-19 voor andere gebieden van de 
gezondheidszorg te beperken;

Or. pt
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Amendement 251
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt dat armoede en sociale 
uitsluiting structurele oorzaken hebben 
die moeten worden uitgebannen en 
ongedaan gemaakt, met name door 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid, huisvesting, mobiliteit 
en toegang tot openbare diensten;

Or. pt

Amendement 252
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare dienst te 
creëren die daadwerkelijk toegankelijk is 
voor alle kinderen en gezinnen die daarvan 
gebruik wensen te maken;

13. benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare dienst te 
creëren die daadwerkelijk toegankelijk is 
voor alle kinderen en gezinnen die daarvan 
gebruik wensen te maken; onderkent de 
noodzaak van de oprichting dan wel 
uitbreiding van een netwerk van 
ondersteunende voorzieningen voor 
ouderen en mensen met een handicap, 
alsook van de ontwikkeling van netwerken 
voor permanente zorg; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om dit 
te realiseren, aangezien dergelijke 
voorzieningen van cruciaal belang zijn 
voor het bevorderen van de gelijkheid 
binnen gezinnen;
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Or. pt

Amendement 253
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare dienst te 
creëren die daadwerkelijk toegankelijk is 
voor alle kinderen en gezinnen die daarvan 
gebruik wensen te maken;

13. benadrukt de noodzaak om de 
doelstellingen van Barcelona te halen, en 
is ingenomen met de komende herziening 
ervan; onderstreept dat het aanbieden van 
een toegankelijke dienst voor voor- en 
vroegschoolse educatie en opvang voor 
alle kinderen en gezinnen een 
overkoepelende functie heeft bij het 
bevorderen van de deelname van vrouwen 
aan de arbeidsmarkt, vooral na de 
ervaringen met de COVID-pandemie;

Or. en

Amendement 254
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare dienst te 
creëren die daadwerkelijk toegankelijk is 
voor alle kinderen en gezinnen die daarvan 
gebruik wensen te maken;

13. benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare of private 
dienst te creëren die daadwerkelijk 
toegankelijk is voor alle kinderen en 
gezinnen die daarvan gebruik wensen te 
maken;

Or. es
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Amendement 255
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare dienst te 
creëren die daadwerkelijk toegankelijk is 
voor alle kinderen en gezinnen die 
daarvan gebruik wensen te maken;

13. benadrukt dat gezinsvriendelijk 
beleid moet worden bevorderd, zodat 
moeders en vaders die dat wensen op 
voltijdse basis kunnen worden betrokken 
bij de eerste levensjaren van hun 
kinderen; benadrukt dat sterke en gezonde 
gezinnen zorgen voor sterke en gezonde 
samenlevingen op alle niveaus, met 
inbegrip van de economie;

Or. en

Amendement 256
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. Benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare dienst te 
creëren die daadwerkelijk toegankelijk is 
voor alle kinderen en gezinnen die daarvan 
gebruik wensen te maken;

13. benadrukt dat er een netwerk voor 
kinderopvang en onderwijs moet worden 
opgezet; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele zorgdienst te creëren die 
daadwerkelijk toegankelijk is voor alle 
kinderen en gezinnen die daarvan gebruik 
wensen te maken;

Or. en

Amendement 257
Michiel Hoogeveen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er een openbaar 
netwerk moet worden opgezet van 
kinderdagverblijven en voorschoolse 
educatie; onderstreept dat het een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
om een universele openbare dienst te 
creëren die daadwerkelijk toegankelijk is 
voor alle kinderen en gezinnen die daarvan 
gebruik wensen te maken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 258
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de gendersegregatie 
in het onderwijs sinds 2010 licht is 
toegenomen, waarbij de situatie in 
13 lidstaten verslechterde en in andere 
gevallen vrijwel onveranderd is gebleven; 
benadrukt dat gendersegregatie in het 
onderwijs nog steeds een belangrijke 
belemmering voor gendergelijkheid in de 
EU is; verzoekt de lidstaten om seksisme 
en genderstereotypen in hun 
onderwijsstelsels aan te pakken en 
gendersegmentatie van de arbeidsmarkt 
op het gebied van wetenschappen, 
technologie, techniek of wiskunde te 
bestrijden door te investeren in formeel, 
informeel en niet-formeel onderwijs, een 
leven lang leren en beroepsopleiding voor 
vrouwen, met als doel om hun toegang tot 
hoogwaardige banen en mogelijkheden 
tot omscholing en bijscholing voor de 
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toekomstige vraag naar arbeid te 
waarborgen en een vicieuze cirkel van 
gendersegregatie in arbeid te voorkomen;

Or. en

Amendement 259
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de totstandbrenging 
van een Europese onderwijsruimte in 
2021, met als doel om gendergelijke 
werkplekken te bevorderen, evenals een 
cultuur van bestrijding van racisme en 
alle vormen van discriminatie, met 
inbegrip van genderstereotypering; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
vrouwen en mannen en meisjes en 
jongens dezelfde mogelijkheden hebben 
om zich persoonlijk te ontwikkelen, en dat 
ze volledige toegang hebben tot gelijke 
kansen, zodat ze hun volledige potentieel 
kunnen benutten zonder te worden 
gehinderd door structuren, vooroordelen 
en stereotiepe percepties op basis van 
gender;

Or. en

Amendement 260
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de investeringen in 
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gezondheidszorg, onderwijs en 
vervoersdiensten aanzienlijk moeten 
worden opgevoerd om tegemoet te komen 
aan de behoeften van de bevolking en bij 
te dragen tot de onafhankelijkheid, 
gelijkheid en emancipatie van vrouwen;

Or. pt

Amendement 261
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en na 
pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven;

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en na 
pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven; 
onderstreept dat er een einde moet worden 
gemaakt aan de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen waar het de 
pensioenen betreft en dat dit betekent dat 
de pensioenen moeten worden verhoogd 
en dat de openbare, universele en op 
solidariteit gebaseerde 
socialezekerheidsstelsels moeten worden 
gehandhaafd en versterkt, waarbij ervoor 
moet worden gezorgd dat deze 
herverdelend werken en een eerlijk en 
fatsoenlijk inkomen bieden na een leven 
lang werken, terwijl de duurzaamheid van 
deze openbare stelsels moet worden 
gewaarborgd door banen te scheppen met 
rechten en betere lonen;

Or. pt

Amendement 262
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en na 
pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven;

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en na 
pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven; is zeer 
bezorgd over het feit dat de armoedekloof 
tussen vrouwen en mannen sinds 2017 in 
21 lidstaten is toegenomen; benadrukt dat 
armoede en sociale uitsluiting zijn 
geconcentreerd in bepaalde sterk 
gemarginaliseerde groepen vrouwen, 
zoals alleenstaande moeders, vrouwen van 
ouder dan 65 jaar, vrouwen met een 
handicap en vrouwen met een laag 
opleidingsniveau en een 
migratieachtergrond;

Or. en

Amendement 263
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en na 
pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven;

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en na 
pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven; vestigt de 
aandacht op de grote pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen als gevolg van 
onder meer gezamenlijke 
belastingaanslagen; benadrukt dat 
individuele belastingheffing belangrijk is 
voor het bereiken van fiscale billijkheid, 
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aangezien dat vrouwen stimuleert om de 
arbeidsmarkt te betreden omdat hun 
inkomen niet langer als onderdeel van het 
inkomen van de man wordt gezien;

Or. en

Amendement 264
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en na 
pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven;

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en 
pensionering tegen de gaan door het 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren, de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen en de daaruit voortvloeiende 
genderpensioenkloof te verkleinen en 
genderstereotypen die gelijkheid op de 
werkplek en op de arbeidsmarkt 
belemmeren te bestrijden;

Or. en

Amendement 265
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en 
na pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven;

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede voor oudere vrouwen, 
als gevolg van de vergrijzing, en het 
aandeel oudere vrouwen in kansarme of 
kwetsbare situaties te voorkomen en tegen 
te gaan;
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Or. en

Amendement 266
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke maatregelen te nemen om het 
gevaar van armoede op latere leeftijd en 
na pensionering tegen te gaan door de 
pensioenen te verhogen en de sociale 
uitkeringen een impuls te geven;

14. verzoekt de lidstaten met klem 
specifieke gezinsvriendelijke maatregelen 
te nemen om het gevaar van eenzaamheid 
op latere leeftijd, die een oorzaak is van 
armoede, depressie en slechte gezondheid, 
tegen te gaan;

Or. en

Amendement 267
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat nog steeds de 
misvatting bestaat dat dakloosheid onder 
vrouwen een relatief klein sociaal 
probleem is in Europa; wijst op het gebrek 
aan basisgegevens over de aard en de 
omvang van de dakloosheid van vrouwen, 
waardoor dit probleem minder zichtbaar 
is; benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld en gendergerelateerde 
traumatische ervaringen moeten worden 
erkend als een onderliggende oorzaak van 
dakloosheid van vrouwen, en dat daarbij 
ook moet worden gekeken naar bredere 
maatschappelijke problemen die 
samenkomen met sociaal-economische en 
structurele barrières zoals armoede, 
gebrek aan betaalbare woningen en 
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andere structurele factoren; dringt er bij 
de EU en de lidstaten op aan om een 
genderperspectief te integreren in 
beleidsmaatregelen en praktijken ter 
bestrijding van dakloosheid, en om een 
specifieke strategie te ontwikkelen om 
dakloosheid van vrouwen te bestrijden en 
ervoor te zorgen dat de diensten naar 
behoren en doeltreffend tegemoetkomen 
aan de behoeften van dakloze vrouwen;

Or. en

Amendement 268
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de participatie 
van vrouwen in alle sectoren moet worden 
verhoogd; is van mening dat 
investeringen in openbare diensten en 
sociale voorzieningen een middel zijn om 
gelijkwaardige toegang tot 
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, 
sociale zekerheid en rechtspleging te 
waarborgen; verzoekt de lidstaten 
specifieke maatregelen te treffen om het 
risico van sociale uitsluiting en armoede 
te verminderen, met bijzondere aandacht 
voor de toegang tot betaalbare 
huisvesting, betaalbaar vervoer en 
betaalbare energie;

Or. pt

Amendement 269
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. herinnert aan de noodzaak om 
intersectionele discriminatie te bestrijden, 
met name die van gemarginaliseerde 
groepen, waaronder vrouwen met een 
handicap, zwarte vrouwen, vrouwelijke 
migranten, vrouwen uit etnische 
minderheden, Romavrouwen, oudere 
vrouwen, alleenstaande moeders, 
LHBTIQ+-personen en dakloze vrouwen, 
en benadrukt dat hun behoeften en 
zorgen moeten in aanmerking moeten 
worden genomen in EU-beleid en -
initiatieven; verzoekt de Commissie om 
expliciete richtsnoeren vast te stellen voor 
de uitvoering van het intersectionele 
kader; verzoekt de Commissie om een EU-
actieplan voor te stellen met specifieke 
maatregelen om de sociaal-economische 
situatie van vrouwen die te maken hebben 
met intersectionele discriminatie te 
verbeteren en de feminisering van 
armoede en onzeker werk te bestrijden;

Or. en

Amendement 270
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. maakt zich ernstige zorgen 
over de toenemende terugslag op het 
gebied van gendergelijkheid in sommige 
EU-lidstaten, en in het bijzonder over de 
pogingen om abortuszorg verder te 
criminaliseren en de toegang van 
jongeren tot seksuele voorlichting in 
Polen te ondermijnen en de tegen 
LHBTIQ+-personen gerichte 
hervormingen in Hongarije; eist 
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versterkte ondersteuning van 
vrouwenrechtenverdedigers en 
vrouwenrechtenorganisaties in de EU, 
met inbegrip van organisaties die zich 
bezighouden met seksuele en 
reproductieve rechten en LHBTIQ+, door 
verhoogde en geoormerkte financiële 
steun vast te leggen in het volgende MFK;

Or. en

Amendement 271
Aušra Maldeikienė, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat het van essentieel belang 
is een brede reeks doeltreffende 
economische en sociale maatregelen in te 
voeren om discriminerende houdingen en 
praktijken tegen te gaan en om vrouwen in 
staat te stellen hun politieke en 
burgerrechten op voet van gelijkheid uit te 
oefenen;

15. erkent dat het van essentieel belang 
is een brede reeks doeltreffende, passende 
en gerichte economische en sociale 
maatregelen in te voeren om 
gendergelijkheid te bevorderen en de 
positie van vrouwen te versterken, met 
bijzondere aandacht voor de gevolgen van 
de COVID-19-pandemie, waarbij ook de 
uitwisseling van beste praktijken in de 
strijd tegen discriminatie moet worden 
bevorderd, zodat vrouwen volledig kunnen 
deelnemen aan alle aspecten van onze 
samenleving;

Or. en

Amendement 272
Karen Melchior, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat het van essentieel belang 15. erkent dat het van essentieel belang 
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is een brede reeks doeltreffende 
economische en sociale maatregelen in te 
voeren om discriminerende houdingen en 
praktijken tegen te gaan en om vrouwen in 
staat te stellen hun politieke en 
burgerrechten op voet van gelijkheid uit te 
oefenen;

is een brede reeks doeltreffende, gerichte 
maatregelen in te voeren om gelijke 
kansen en gelijke beloning voor gelijk of 
gelijkwaardig werk te realiseren en om 
vrouwen in staat te stellen hun politieke en 
burgerrechten op voet van gelijkheid uit te 
oefenen;

Or. en

Amendement 273
Michiel Hoogeveen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat het van essentieel belang 
is een brede reeks doeltreffende 
economische en sociale maatregelen in te 
voeren om discriminerende houdingen en 
praktijken tegen te gaan en om vrouwen in 
staat te stellen hun politieke en 
burgerrechten op voet van gelijkheid uit te 
oefenen;

15. erkent dat het van essentieel belang 
is om discriminerende houdingen en 
praktijken jegens vrouwen tegen te gaan, 
met name vrouwen in openbare functies, 
zoals in de politiek of de journalistiek, die 
vaak worden geconfronteerd met 
discriminerende houdingen;

Or. en

Amendement 274
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. acht het zeer zorgelijk dat de 
Green Deal en de daarmee 
samenhangende milieu- en 
klimaatinitiatieven geen genderperspectief 
bevatten; dringt er bij de Commissie op 
aan te voldoen aan haar verplichting om 
gendermainstreaming in te voeren in alle 
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EU-beleidsmaatregelen, met inbegrip van 
het milieu- en klimaatbeleid; dringt erop 
aan dat dit beleid wordt gebaseerd op een 
grondige genderanalyse om ervoor te 
zorgen dat het bestaande 
genderongelijkheid en andere vormen van 
sociale uitsluiting aanpakt; verzoekt de 
Europese Commissie een concrete 
routekaart uit te werken om de 
verbintenissen van het genderactieplan 
als afgesproken op de COP25 waar te 
maken en een permanent EU-contactpunt 
voor genderkwesties en 
klimaatverandering te benoemen, met 
voldoende begrotingsmiddelen, om 
genderverantwoordelijke klimaatactie in 
de EU en wereldwijd uit te voeren en te 
monitoren;

Or. en

Amendement 275
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de belangrijke bijdrage 
van vrouwen aan de arbeidscultuur, aan 
het onderwijs en aan wetenschap en 
onderzoek; erkent de ernstige 
verslechtering van de 
levensomstandigheden van vrouwen die in 
de kunst- en cultuursector werkzaam zijn, 
vrouwen die kleine en micro-
ondernemingen leiden en vrouwen die op 
landbouwbedrijven werken en in 
plattelandsgemeenschappen wonen, ten 
gevolge van de opschorting van de 
economische en culturele activiteiten 
tijdens de pandemische periode;

Or. pt
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Amendement 276
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herhaalt dat de strategie voor 
gendergelijkheid moet worden uitgevoerd 
op basis van intersectionaliteit; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan 
om de uitvoering van het intersectionele 
kader te versterken;

Or. en

Amendement 277
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de lidstaten om zo spoedig 
mogelijk te komen met een 
gemeenschappelijk standpunt over het 
voorstel voor een richtlijn betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd en seksuele geaardheid 
(COM(2008)0426), dat wordt geblokkeerd 
sinds het Parlement het op 2 april 2009 
heeft aangenomen;

Or. en

Amendement 278
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. wijst nogmaals op het belang van 
gendermainstreaming als systematische 
aanpak voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid; is daarom ingenomen 
met de oprichting van een nieuwe 
taskforce voor gelijkheid door de 
Commissie; onderstreept het belang van 
transparantie en het bij het beleid 
betrekken van vrouwenrechten- en andere 
maatschappelijke organisaties met 
verschillende achtergronden;

Or. en

Amendement 279
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. acht het van essentieel belang om 
de deelname van vrouwen aan 
sportactiviteiten en -structuren en hun 
verdere ontwikkeling daarin te 
bevorderen; erkent dat de ongelijkheden 
in de toegang van vrouwen tot sport en in 
de toekenning van prijzen moeten worden 
aangepakt;

Or. pt

Amendement 280
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt de lidstaten en de 
Raad om een formele Raadsformatie 
inzake gendergelijkheid in het leven te 
roepen teneinde de ministers en 
staatssecretarissen die verantwoordelijk 
zijn voor gendergelijkheid een speciaal 
forum voor discussie te bieden, ervoor te 
zorgen dat gendergelijkheidsvraagstukken 
worden besproken op het hoogste politieke 
niveau en gendermainstreaming te 
vergemakkelijken in al het EU-beleid;

Or. en

Amendement 281
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt de noodzaak van 
specifieke maatregelen ter bestrijding van 
de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, teneinde te zorgen voor gelijke 
deelname aan alle facetten van het leven;

Or. pt

Amendement 282
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. onderstreept het belang van 
genderbudgettering als toepassing van het 
beginsel van gendermainstreaming in alle 
begrotingsprocessen;
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Or. en

Amendement 283
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. benadrukt dat de Europese 
Rekenkamer tot de conclusie is gekomen 
dat de Commissie haar toezegging inzake 
gendermainstreaming in de EU-begroting 
nog niet is nagekomen; dringt er bij de 
Commissie op aan om uitvoering te geven 
aan de aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer ter versterking van het 
institutionele kader ter ondersteuning van 
genderbudgettering; verzoekt de 
Commissie om genderanalyses van de 
behoeften en effecten uit te voeren en de 
richtsnoeren voor betere regelgeving bij te 
werken, om systematisch bestaande, naar 
geslacht uitgesplitste gegevens voor de 
EU-financieringsprogramma’s te 
verzamelen, te analyseren en daarover 
verslag uit te brengen, om gebruik te 
maken van gendergerelateerde 
doelstellingen en indicatoren om de 
vooruitgang te volgen, om een systeem 
voor het bijhouden van de voor 
ondersteuning van gendergelijkheid 
toegewezen en gebruikte middelen te 
ontwikkelen, en om jaarlijks verslag uit te 
brengen over de bereikte resultaten op het 
gebied van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 284
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. betreurt de bevindingen 
van de Europese Rekenkamer over 
gendermainstreaming in de EU-begroting 
vanaf 2014 en de conclusies dat er nog 
geen effectief kader voor het 
ondersteunen van gendermainstreaming 
bestaat en er in de begrotingscyclus van 
de EU onvoldoende rekening is gehouden 
met gendergelijkheid; dringt er bij de 
Commissie op aan om meer aandacht te 
besteden aan genderanalyses van EU-
beleid en -programma’s en om 
genderbudgettering en 
gendermainstreaming volledig toe te 
passen;

Or. en

Amendement 285
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. is ingenomen met de 
toezegging om rekening te houden met 
gendergelijkheid in het kader van de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit, het 
grootste onderdeel van het 
NextGenerationEU-instrument, maar 
betreurt ten zeerste dat de genderimpact 
van deze fondsen moeilijk te monitoren en 
op te volgen zal zijn als gevolg van het 
ontbreken van genderspecifieke 
indicatoren en doelstellingen; verzoekt de 
Commissie daarom om bij de evaluatie 
van de nationale hervormingsplannen en 
investeringsagenda’s van de lidstaten 
naar gender uitgesplitste gegevens en 
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indicatoren te gebruiken, met name in het 
scorebord voor herstel en veerkracht, de 
genderimpact van de uitgevoerde 
maatregelen en resultaten te beoordelen 
en een genderevenwichtig beheer van de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit en het 
Europees Semester op te leggen;

Or. en

Amendement 286
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. betreurt het dat de nieuwe 
EU-strategie voor gendergelijkheid en de 
Europese Green Deal onvoldoende op 
elkaar zijn afgestemd; verzoekt de 
Commissie het verband tussen 
klimaatveranderingsbeleid en 
gendergelijkheid te versterken in haar 
toekomstige voorstellen;

Or. en

Amendement 287
Gwendoline Delbos-Corfield, Sylwia Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. dringt er bij de Commissie 
op aan om gendergelijkheid en 
vrouwenrechten te integreren in alle 
beleidsmaatregelen en begrotingen en om 
bij het ontwerpen van nieuw beleid 
gendereffectbeoordelingen uit te voeren 
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om ervoor te zorgen dat de beleidsrespons 
op de uitdagingen op het gebied van 
gendergelijkheid coherent en empirisch 
onderbouwd is; dringt er bij de lidstaten 
op aan om ook op nationaal niveau 
dergelijke maatregelen te nemen;

Or. en


