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Amendement 1
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
zoals vastgelegd in artikel 8 VWEU, een 
van de waarden is waarop de Unie berust 
en dat de Unie zich ertoe verbonden heeft 
bij elk optreden gendermainstreaming te 
bevorderen;

A. overwegende dat gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen zoals vastgelegd in 
artikel 8 VWEU, een van de waarden is 
waarop de Unie berust en dat de Unie zich 
ertoe verbonden heeft bij elk relevant 
optreden dit primaire beginsel van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 2
Monika Vana

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
zoals vastgelegd in artikel 8 VWEU, een 
van de waarden is waarop de Unie berust 
en dat de Unie zich ertoe verbonden heeft 
bij elk optreden gendermainstreaming te 
bevorderen;

A. overwegende dat gendergelijkheid 
zoals vastgelegd in artikel 2 VWEU een 
van de waarden is waarop de Unie berust 
en dat de Unie zich ertoe verbonden heeft 
bij elk optreden gendermainstreaming te 
bevorderen, overeenkomstig artikel 8 
VWEU;

Or. en

Amendement 3
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
zoals vastgelegd in artikel 8 VWEU, een 
van de waarden is waarop de Unie berust 
en dat de Unie zich ertoe verbonden heeft 
bij elk optreden gendermainstreaming te 
bevorderen;

A. overwegende dat gendergelijkheid 
zoals vastgelegd in artikel 8 VWEU, een 
van de waarden is waarop de Unie berust, 
waarbij de ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen moeten worden verminderd 
om de gelijkheid te bevorderen;

Or. es

Amendement 4
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Parlement de 
Commissie herhaaldelijk heeft verzocht de 
toepassing van gendermainstreaming, 
genderbudgettering en 
gendereffectbeoordelingen op alle 
beleidsterreinen van de Unie te bevorderen 
en ten uitvoer te leggen, en de Rekenkamer 
meerdere malen heeft gevraagd in haar 
verslagen over de uitvoering van de 
begroting van de Unie een 
genderperspectief op te nemen;

B. overwegende dat het Parlement de 
Commissie herhaaldelijk heeft opgeroepen 
om de toepassing van 
gendermainstreaming, genderbudgettering 
en gendereffectbeoordelingen op alle 
beleidsterreinen van de Unie te bevorderen 
en ten uitvoer te leggen, en de Rekenkamer 
meerdere malen heeft opgeroepen om in 
haar verslagen over de uitvoering van de 
begroting van de Unie een 
genderperspectief op te nemen, met 
inbegrip van naar gender uitgesplitste 
gegevens;

Or. en

Amendement 5
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het Parlement de B. overwegende dat het Parlement de 
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Commissie herhaaldelijk heeft verzocht de 
toepassing van gendermainstreaming, 
genderbudgettering en 
gendereffectbeoordelingen op alle 
beleidsterreinen van de Unie te bevorderen 
en ten uitvoer te leggen, en de 
Rekenkamer meerdere malen heeft 
gevraagd in haar verslagen over de 
uitvoering van de begroting van de Unie 
een genderperspectief op te nemen;

Commissie herhaaldelijk heeft verzocht de 
het beginsel van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen op alle relevante 
beleidsterreinen van de Unie te bevorderen 
en te versterken, en de Rekenkamer 
meerdere malen heeft gevraagd in haar 
verslagen over de uitvoering van de 
begroting van de Unie een 
genderperspectief op te nemen;

Or. en

Amendement 6
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat gelijkheid en de 
rechtsstaat fundamentele waarden van de 
Unie zijn en dat de Europese instellingen 
ernaar moeten streven deze waarden te 
bevorderen overeenkomstig artikel 13 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU);

Or. en

Amendement 7
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat vrouwen 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
de COVID-19-pandemie, met name 
vrouwen met onzekere banen, vrouwen 
die werken in sectoren waarin zij 
oververtegenwoordigd zijn, en vrouwen 
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die werken in de informele economie; 
overwegende dat hiermee rekening moet 
worden gehouden in alle maatregelen 
voor economisch herstel die bedoeld zijn 
om de negatieve gevolgen van de 
pandemie te verzachten;

Or. en

Amendement 8
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de rechten van de 
vrouw en een gendergelijkheidsperspectief 
op alle terreinen in het beleid geïntegreerd 
en gewaarborgd moeten worden, met name 
in het licht van de gendereffecten van de 
COVID-19-pandemie op de rechten van de 
vrouw en de achteruitgang op het gebied 
van vrouwenrechten in verscheidene 
lidstaten; pleit daarom opnieuw voor de 
toepassing van genderbudgettering in alle 
stadia van de begrotingsprocedure;

1. benadrukt dat de rechten van de 
vrouw en een gendergelijkheidsperspectief 
op alle terreinen in het beleid geïntegreerd 
en gewaarborgd moeten worden, met name 
in het licht van de gendereffecten van de 
COVID-19-pandemie op de rechten van de 
vrouw en de achteruitgang op het gebied 
van vrouwenrechten in verscheidene 
lidstaten; pleit daarom opnieuw voor de 
toepassing van genderbudgettering in alle 
stadia van de begrotingsprocedure, met 
inbegrip van de uitvoering van 
genderbudgettering en de beoordeling van 
deze uitvoering; dringt nogmaals aan op 
het opnemen van genderspecifieke 
indicatoren in de gemeenschappelijke 
reeks resultaatindicatoren voor de 
uitvoering van de EU-begroting;

Or. en

Amendement 9
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de rechten van de 
vrouw en een gendergelijkheidsperspectief 
op alle terreinen in het beleid geïntegreerd 
en gewaarborgd moeten worden, met name 
in het licht van de gendereffecten van de 
COVID-19-pandemie op de rechten van 
de vrouw en de achteruitgang op het 
gebied van vrouwenrechten in 
verscheidene lidstaten; pleit daarom 
opnieuw voor de toepassing van 
genderbudgettering in alle stadia van de 
begrotingsprocedure;

1. benadrukt dat de rechten van de 
vrouw dezelfde zijn als de rechten van de 
man en dat zij op alle terreinen in het 
beleid gewaarborgd moeten worden, met 
name in het licht van de economische en 
sociale effecten van de COVID-19-
pandemie; pleit er daarom opnieuw voor te 
budgetteren op basis van de 
maatschappelijke behoeften;

Or. es

Amendement 10
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de rechten van de 
vrouw en een gendergelijkheidsperspectief 
op alle terreinen in het beleid geïntegreerd 
en gewaarborgd moeten worden, met name 
in het licht van de gendereffecten van de 
COVID-19-pandemie op de rechten van de 
vrouw en de achteruitgang op het gebied 
van vrouwenrechten in verscheidene 
lidstaten; pleit daarom opnieuw voor de 
toepassing van genderbudgettering in alle 
stadia van de begrotingsprocedure;

1. benadrukt dat de rechten van 
mannen en vrouwen en een passend 
perspectief op het gebied van geslacht op 
alle relevante beleidsterreinen 
geïntegreerd en gewaarborgd moeten 
worden, met name in het licht van de 
negatieve effecten van de COVID-19-
pandemie in de Unie en wereldwijd; pleit 
daarom opnieuw voor de waarborging van 
een passend financieringsniveau voor de 
toepassing van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in de begrotingsprocedure;

Or. en

Amendement 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat de pandemie bestaande 
structurele genderongelijkheden heeft 
verergerd en de werkgelegenheid voor 
vrouwen onevenredig heeft beïnvloed, met 
name vrouwen die in de informele 
economie en in onzekere 
arbeidsomstandigheden werken; roept op 
tot meer gendermainstreaming in de 
herstelmaatregelen na de pandemie;

Or. en

Amendement 12
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. waarschuwt voor het gevaar van 
ideologische voorwaarden voor de 
toegang tot middelen, die willekeurig ten 
dienste worden gesteld van diegenen met 
partijdige en sektarische begrotingen, 
terwijl dringende prioritaire behoeften 
worden verwaarloosd;

Or. es

Amendement 13
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst met klem op het belang van 
passende middelen ter voorkoming en 
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bestrijding van gendergerelateerd geweld 
in het kader van het programma Burgers, 
gelijkheid, rechten en waarden, zeker nu 
het geweld tegen vrouwen tijdens de 
aanhoudende COVID-19-crisis is 
toegenomen; betreurt in die zin dat de 
Commissie de publicatie van het voorstel 
ter voorkoming en bestrijding van 
specifieke vormen van gendergerelateerd 
geweld heeft uitgesteld en verwacht dat de 
Commissie dit voorstel onverwijld 
publiceert;

Or. en

Amendement 14
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt erop aan dat de onderdelen 
van de algemene begroting van de 
Europese Unie gebaseerd worden op 
objectieve technische criteria en vrij zijn 
van ideologische filtratie;

Or. es

Amendement 15
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 over gendermainstreaming in de 
EU-begroting (“Speciaal verslag van de 
Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 over gendermainstreaming in de 
EU-begroting (“Speciaal verslag van de 
Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 



PE703.040v01-00 10/22 AM\1245748NL.docx

NL

adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid;

adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid; roept de 
Commissie op om genderbudgettering ten 
uitvoer te leggen om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en mannen in gelijke mate 
profiteren van overheidsuitgaven, 
waaronder in het kader van Next 
Generation EU en alle maatregelen voor 
economisch herstel;

__________________ __________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

Or. en

Amendement 16
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 over gendermainstreaming in de 
EU-begroting (“Speciaal verslag van de 
Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 
adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid;

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 (“Speciaal verslag van de 
Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie onvoldoende gebruik heeft 
gemaakt van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en indicatoren, en weinig 
informatie heeft gepubliceerd over de 
algemene impact van de begroting van de 
Unie op de gelijkheid van mannen en 
vrouwen;

__________________ __________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
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g_NL.pdf g_NL.pdf

Or. en

Amendement 17
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 over gendermainstreaming in de 
EU-begroting (“Speciaal verslag van de 
Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 
adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid;

2. merkt op dat de Rekenkamer in 
haar Speciaal verslag nr. 10/21 over 
gendermainstreaming in de EU-begroting 
(“Speciaal verslag van de Rekenkamer”)1 
tot de conclusie is gekomen dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 
adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid;

__________________ __________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

Or. en

Amendement 18
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 over gendermainstreaming in de 
EU-begroting (“Speciaal verslag van de 

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 over gendermainstreaming in de 
EU-begroting (“Speciaal verslag van de 
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Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 
adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid;

Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 
adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar gender 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid;

__________________ __________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

Or. en

Amendement 19
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/21 over gendermainstreaming in de 
EU-begroting (“Speciaal verslag van de 
Rekenkamer”)1 heeft vastgesteld dat de 
Commissie gendermainstreaming niet 
adequaat heeft toegepast, onvoldoende 
gebruik heeft gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en indicatoren, en 
weinig informatie heeft gepubliceerd over 
de algemene impact van de begroting van 
de Unie op gendergelijkheid;

2. wijst erop dat de Rekenkamer in 
haar Speciaal verslag nr. 10/21 over 
gendermainstreaming in de EU-begroting 
(“Speciaal verslag van de Rekenkamer”)1 
heeft vastgesteld dat de Commissie 
gendermainstreaming niet adequaat heeft 
toegepast, onvoldoende gebruik heeft 
gemaakt van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en indicatoren, en weinig 
informatie heeft gepubliceerd over de 
algemene impact van de begroting van de 
Unie op gendergelijkheid;

__________________ __________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR21_10/SR_Gender_mainstreamin
g_NL.pdf

Or. es



AM\1245748NL.docx 13/22 PE703.040v01-00

NL

Amendement 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de Commissie de 
methodologie en het gebruik van 
gendergerelateerde doelstellingen en 
indicatoren verder moet ontwikkelen, 
zoals aanbevolen door de Europese 
Rekenkamer, om de uitgaven op het 
gebied van gendergelijkheid te volgen;

Or. en

Amendement 21
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het 
genderperspectief op alle niveaus van het 
begrotingsproces moet worden 
geïntegreerd om inkomsten en uitgaven te 
transformeren teneinde 
gendergelijkheidsdoelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 22
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat 3. is ingenomen met het feit dat 
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gendergelijkheid en gendermainstreaming 
een van de horizontale beginselen is voor 
de fondsen van de Unie in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 en in de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, en 
dringt erop aan te beginnen met het 
verrichten van gendereffectbeoordelingen, 
genderdoelstellingen en gendermonitoring, 
zoals uiteengezet in het Speciaal verslag 
van de Rekenkamer;

gendergelijkheid en gendermainstreaming 
een van de horizontale beginselen is voor 
de fondsen van de Unie in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 en in de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, en 
dringt erop aan te beginnen met het 
verrichten van gendereffectbeoordelingen, 
genderdoelstellingen en gendermonitoring, 
zoals uiteengezet in het Speciaal verslag 
van de Rekenkamer; verwacht van de 
Commissie dat zij haar toezeggingen 
voortaan serieus neemt door de toepassing 
van deze horizontale beginselen op alle 
EU-beleidsterreinen nauwlettend in het 
oog te houden en grondige 
gendereffectbeoordelingen van al haar 
beleidsprogramma’s te verrichten en deze 
te monitoren;

Or. en

Amendement 23
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat 
gendergelijkheid en gendermainstreaming 
een van de horizontale beginselen is voor 
de fondsen van de Unie in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 en in de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, en 
dringt erop aan te beginnen met het 
verrichten van gendereffectbeoordelingen, 
genderdoelstellingen en 
gendermonitoring, zoals uiteengezet in het 
Speciaal verslag van de Rekenkamer;

3. is bezorgd over het feit dat 
gendergelijkheid en gendermainstreaming 
een van de horizontale beginselen is voor 
de fondsen van de Unie in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 en in de 
faciliteit voor herstel en veerkracht;

Or. es

Amendement 24
Jadwiga Wiśniewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat 
gendergelijkheid en gendermainstreaming 
een van de horizontale beginselen is voor 
de fondsen van de Unie in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 en in de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, en 
dringt erop aan te beginnen met het 
verrichten van gendereffectbeoordelingen, 
genderdoelstellingen en 
gendermonitoring, zoals uiteengezet in het 
Speciaal verslag van de Rekenkamer;

3. is ingenomen met het feit dat 
gelijkheid van mannen en vrouwen een 
van de horizontale beginselen is voor de 
fondsen van de Unie in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 en in de 
faciliteit voor herstel en veerkracht;

Or. en

Amendement 25
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat 
gendergelijkheid en gendermainstreaming 
een van de horizontale beginselen is voor 
de fondsen van de Unie in het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 en in de 
faciliteit voor herstel en veerkracht, en 
dringt erop aan te beginnen met het 
verrichten van gendereffectbeoordelingen, 
genderdoelstellingen en 
gendermonitoring, zoals uiteengezet in het 
Speciaal verslag van de Rekenkamer;

3. merkt op dat gendergelijkheid en 
gendermainstreaming een van de 
horizontale beginselen is voor de fondsen 
van de Unie in het meerjarig financieel 
kader voor 2021-2027 en in de faciliteit 
voor herstel en veerkracht;

Or. en

Amendement 26
Monika Vana
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie om uiterlijk eind 2022 
een methodologie in te voeren om de 
relevante uitgaven in het MFK 2021-2027 
op programmaniveau te meten; roept de 
Commissie op om de nieuwe methodologie 
toe te passen op alle 
financieringsprogramma’s van de EU en 
dringt aan op de uitvoering van 
genderbudgettering in de tussentijdse 
evaluatie van het huidige meerjarig 
financieel kader;

Or. en

Amendement 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak om rekening 
te houden met de genderdimensie van de 
EU-uitgaven, teneinde de middelen aan te 
wenden ter ondersteuning van 
inspanningen op het gebied van 
gendergelijkheid, bijvoorbeeld in het 
kader van herstel- en veerkrachtplannen;

Or. en

Amendement 28
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat het belangrijk is 
rekening te houden met de mogelijke 
bijdrage van alle beleidsterreinen aan 
gendergelijkheid; merkt in dit verband op 
dat zowel in het initiatiefverslag van het 
Europees Parlement over de 
genderdimensie in het cohesiebeleid als in 
het Speciaal verslag nr. 10/2021 van de 
Europese Rekenkamer getiteld 
“Gendermainstreaming in de EU-
begroting: tijd om de daad bij het woord te 
voegen” de structuurfondsen worden 
beschouwd als erg belangrijke 
instrumenten om de lidstaten te helpen 
vooruitgang te boeken op het gebied van 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 29
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
rechtsstaat in de Unie te versterken en zo 
de grondrechten en gelijkheid te 
beschermen, door het 
conditionaliteitsmechanisme voor de 
rechtsstaat toe te passen op de toegang tot 
middelen van de Unie.

4. verzoekt de Commissie de 
rechtsstaat in de Unie te versterken en zo 
de grondrechten en gelijkheid te 
beschermen, door het 
conditionaliteitsmechanisme voor de 
rechtsstaat toe te passen op de toegang tot 
middelen van de Unie; spoort de 
Commissie aan deze voorwaarden strikt 
toe te passen en de begroting van de Unie 
doeltreffend te beschermen in het geval 
van algemene tekortkomingen bij de 
eerbiediging van de rechtsstaat, 
schendingen van de mensenrechten, met 
inbegrip van de rechten van de vrouw, en 
schendingen van de fundamentele 
waarden van de Europese Unie;
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Or. en

Amendement 30
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
rechtsstaat in de Unie te versterken en zo 
de grondrechten en gelijkheid te 
beschermen, door het 
conditionaliteitsmechanisme voor de 
rechtsstaat toe te passen op de toegang tot 
middelen van de Unie.

4. verzoekt de Commissie de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten in de Unie te beschermen en 
te bevorderen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het feit dat die drie 
dimensies onderling met elkaar 
verbonden zijn; roept de Commissie op het 
conditionaliteitsmechanisme voor de 
rechtsstaat toe te passen op de toegang tot 
middelen van de Unie.

Or. en

Amendement 31
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
rechtsstaat in de Unie te versterken en zo 
de grondrechten en gelijkheid te 
beschermen, door het 
conditionaliteitsmechanisme voor de 
rechtsstaat toe te passen op de toegang tot 
middelen van de Unie.

4. verzoekt de Commissie de 
rechtsstaat in de Unie naar behoren toe te 
passen en zo de grondrechten en gelijkheid 
te beschermen, onder meer door middel 
van de bescherming van de diversiteit aan 
politieke opvattingen en standpunten in de 
lidstaten van de EU.

Or. en

Amendement 32
Jadwiga Wiśniewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het 
conditionaliteitsmechanisme voor de 
rechtsstaat is opgezet om de EU-begroting 
te beschermen tegen het risico van fraude 
en alleen kan worden gebruikt in gevallen 
waarin er sprake is van duidelijke 
schendingen van de beginselen van de 
rechtsstaat die voldoende rechtstreekse 
gevolgen hebben of dreigen te hebben 
voor het goede financiële beheer van de 
Uniebegroting of voor de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie; 
benadrukt in dit verband dat het 
onaanvaardbaar is dat dit mechanisme als 
politiek middel wordt ingezet om druk uit 
te oefenen op de lidstaten;

Or. en

Amendement 33
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. uit zijn bezorgdheid over het 
verband tussen de aanvallen op de 
rechtsstaat en de achteruitgang op het 
gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten; roept op om deze kwestie 
aan te pakken door middel van de 
artikel 7-procedure tegen de betrokken 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 34
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt om de rechtsstaat te 
beschermen tegen de ideologische invloed 
van wetten op basis van niet-objectieve en 
ongelijke criteria zoals gendertheorieën;

Or. es

Amendement 35
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met de toezegging en 
voortdurende werkzaamheden van de 
Commissie om een methode te 
ontwikkelen om de uitgaven voor 
gendergelijkheid te volgen;

Or. en

Amendement 36
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. pleit er nogmaals sterk voor 
de middelen ter voorkoming en bestrijding 
van gendergerelateerd geweld in het kader 
van het programma Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden te verhogen, zeker nu 
het geweld tegen vrouwen tijdens de 



AM\1245748NL.docx 21/22 PE703.040v01-00

NL

COVID-19-crisis is toegenomen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
afzonderlijke begrotingslijn op te nemen 
voor alle maatregelen die specifiek gericht 
zijn gendergelijkheid, met inbegrip van 
gendergerelateerd geweld; roept de 
Commissie en de lidstaten op de 
horizontale prioriteit in verband met 
gendermainstreaming doeltreffend toe te 
passen in het meerjarig financieel kader 
2021-2027;

Or. en

Amendement 37
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt dat de middelen 
in het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+) moeten worden verhoogd om 
arbeidsmarktintegratie en aangepaste 
opleiding mogelijk te maken, aangezien 
de COVID-19-crisis de werkgelegenheid 
van vrouwen onevenredig hard heeft 
getroffen, met name vrouwen die 
werkzaam zijn in de informele economie 
en onder onzekere arbeidsvoorwaarden en 
in sommige zwaar getroffen sectoren waar 
met name vrouwen werkzaam zijn;

Or. en

Amendement 38
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. roept de Commissie en de 
lidstaten op de horizontale prioriteit in 
verband met gendermainstreaming 
doeltreffend toe te passen in het meerjarig 
financieel kader 2021-2027.

Or. en


