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Amendement 1
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen 
en de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee zij het beginsel van 
gendermainstreaming vastlegt;

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU naar streeft de 
gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen;

Or. es

Amendement 2
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen 
en de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen, waarmee zij het beginsel 
van gendermainstreaming vastlegt;

A. overwegende dat de Unie artikel 8 
VWEU interpreteert als basis voor de 
vaststelling van het beginsel van 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 3
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Unie er A. overwegende dat de Unie er 



PE703.052v01-00 4/18 AM\1245815NL.docx

NL

krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee zij het beginsel van 
gendermainstreaming vastlegt;

krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee zij het beginsel van 
gendermainstreaming vastlegt, onder meer 
via genderbudgettering op alle niveaus 
van het begrotingsproces;

Or. en

Amendement 4
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee zij het beginsel van 
gendermainstreaming vastlegt;

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
relevante activiteiten naar streeft de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 5
Robert Biedroń, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee zij het beginsel van 
gendermainstreaming vastlegt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee zij het beginsel van 
gendermainstreaming vastlegt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Unie er 
krachtens artikel 8 VWEU in al haar 
activiteiten naar streeft de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarmee zij het beginsel van 
gendermainstreaming vastlegt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 8
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 8 VWEU de Unie bij de 
bevordering hiervan er bij elk optreden 
naar streeft de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen op te heffen en hun 
gelijkheid te bevorderen;

Or. es

Amendement 9
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. 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 die 
werken in de informele economie;

B. 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 die 
werken in de informele economie; 
overwegende dat de gevolgen variëren van 
een zorgwekkende toename van 
gendergerelateerd geweld en intimidatie, 
onbetaalde en ongelijke zorg en 
huishoudelijke taken en beperkte toegang 
tot seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten (SRHR) tot aanzienlijke 
economische en arbeidsgevolgen voor 
vrouwen, met name gezondheidswerkers 
en zorgverleners;

Or. en

Amendement 10
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. 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 
die werken in de informele economie;

B. overwegende dat vrouwen en 
mannen op verscheidene manieren 
getroffen worden door de COVID-19-
pandemie;

Or. en

Amendement 11
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. 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 
die werken in de informele economie;

B. overwegende dat vrouwen in 
bepaalde sectoren onevenredig zwaar 
kunnen worden getroffen door de COVID-
19-pandemie, met name vrouwen met 
onzekere banen, zoals dat ook in door 
mannen gedomineerde sectoren het geval 
kan zijn;

Or. es

Amendement 12
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. 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 die 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  
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werken in de informele economie;

Or. en

Amendement 13
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. 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 die 
werken in de informele economie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de vooruitgang die is geboekt 
op het gebied van gendergelijkheid naar 
verluidt bedreigt en zelfs kan 
terugdraaien, met name in de lidstaten 
waar de indicatoren voor het niveau van 
gendergelijkheid lager waren;

Or. en

Amendement 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de 
gendergelijkheidsindex voor 2021 een 
minuscule toename van amper 0,6 punten 
vertoonde ten opzichte van het 
voorgaande jaar1 bis;
__________________
1 bis https://eige.europa.eu/gender-
equality-index/2021

Or. en

Amendement 16
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is 
opgericht om bij te dragen aan 
gendergelijkheid in de Unie en om de 
bevordering ervan te versterken; wijst erop 
dat het EIGE met name gezien de impact 
van de COVID-19-pandemie op het gebied 
van gendergelijkheid meer middelen en 
personeel nodig heeft om zijn taken naar 
behoren te kunnen uitvoeren;

1. herinnert eraan dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is 
opgericht om bij te dragen aan 
gendergelijkheid in de Unie en om de 
bevordering van gelijkheid van mannen 
en vrouwen te versterken; wijst erop dat 
het EIGE met name gezien de impact van 
de COVID-19-pandemie op het gebied van 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
passende middelen en personeel nodig 
heeft om zijn taken behoorlijk te kunnen 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 17
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is 
opgericht om bij te dragen aan 
gendergelijkheid in de Unie en om de 
bevordering ervan te versterken; wijst erop 
dat het EIGE met name gezien de impact 
van de COVID-19-pandemie op het gebied 
van gendergelijkheid meer middelen en 
personeel nodig heeft om zijn taken naar 
behoren te kunnen uitvoeren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Or. es

Amendement 18
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het instituut 
tot taak heeft informatie betreffende 
gendergelijkheid te verzamelen, 
analyseren en verspreiden en 
methodologische hulpmiddelen te 
ontwikkelen, analyseren, evalueren en 
verspreiden om de integratie van 
gendergelijkheid in al het beleid van de 
Unie en het daaruit voortvloeiende 
nationale beleid te ondersteunen; spoort 
samenwerking tussen het EIGE en andere 
agentschappen van de Europese Unie 
aan;

Or. en

Amendement 19
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
zijn doelstelling om de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te bevorderen niet 
heeft verwezenlijkt, aangezien het via zijn 
ideologische visie en perspectief heeft 
gezorgd voor een grotere 
maatschappelijke verdeeldheid en 
versnippering, waardoor de 
complementaire betrekkingen tussen 
mannen en vrouwen zijn aangetast en de 
bevordering van het gezin is verzwakt;

Or. es

Amendement 20
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de lopende 
samenwerking tussen het EIGE en de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van het Parlement 
(FEMM);

2. is ingenomen met de lopende 
samenwerking tussen het EIGE en de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van het Parlement 
(FEMM), en in het bijzonder met de 
bijdrage van het instituut aan de lopende 
inspanningen van de commissie op het 
gebied van de gevolgen van de COVID-
19-pandemie voor vrouwen, 
gendergerelateerd geweld, evenwicht 
tussen werk en privéleven, gelijke 
beloning en pensioenkloof, 
genderbudgettering en de ontwikkeling 
van een genderbewust parlementair 
instrument; staat volledig achter de 
werkzaamheden van het instituut, dat de 
commissie door middel van zijn studies, 
onderzoek en kwalitatief hoogwaardige 
gegevens in staat stelt haar werk naar 
behoren te doen; benadrukt dat het EIGE 
aan alle commissies een waardevolle 
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bijdrage kan leveren teneinde het 
genderperspectief beter te integreren in al 
het EU-beleid, en spoort het Europees 
Parlement aan om voor een steeds 
nauwere samenwerking met het instituut 
te zorgen;

Or. en

Amendement 21
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de lopende 
samenwerking tussen het EIGE en de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van het Parlement 
(FEMM);

2. is niet ingenomen met de lopende 
samenwerking tussen het EIGE en de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van het Parlement 
(FEMM), aangezien een parlementaire 
commissie zich moet houden aan de 
beginselen van objectief recht en 
onpartijdigheid;

Or. es

Amendement 22
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de lopende 
samenwerking tussen het EIGE en de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van het Parlement 
(FEMM);

2. neemt kennis van de lopende 
samenwerking tussen het EIGE en de 
Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van het Parlement 
(FEMM);

Or. en
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Amendement 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met de bijdrage van 
het EIGE aan de lopende werkzaamheden 
van de commissie, met inbegrip van de 
inspanningen om geweld tegen vrouwen 
en meisjes, dat tijdens de COVID-19-
pandemie is toegenomen, uit te bannen; is 
in dit opzicht ingenomen met de bijdragen 
die het EIGE levert via onderzoek, de 
verzameling van gegevens van hoge 
kwaliteit en de beoordeling van nationaal 
beleid met betrekking tot 
gendergerelateerd geweld en feminicide in 
alle EU-lidstaten;

Or. en

Amendement 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. erkent de specialisatie en de grote 
deskundigheid van het EIGE als 
waardevolle input om de stand van zaken 
op te maken en de beleidsvorming te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 25
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat het 
uitvoeringspercentage van het EIGE nog 
altijd hoog is, met vastleggingskredieten 
tot 97,75 % in 2020 (98,96 % in 2019), en 
betalingskredieten tot 74,82 % (82,5 % in 
2019);

3. stelt vast dat de COVID-19-
pandemie een kleine impact had op het 
uitvoeringspercentage in 2020, dat 
desalniettemin nog altijd hoog is, met 
vastleggingskredieten tot 97,75 % in 2020 
(98,96 % in 2019), en betalingskredieten 
tot 74,82 % (82,5 % in 2019);

Or. en

Amendement 26
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de hoge begrotingskosten 
van het EIGE en is van mening dat die 
middelen zouden moeten worden besteed 
aan de echte problemen van de 
maatschappij, die getroffen is door de 
ernstige economische en 
gezondheidscrisis als gevolg van de 
pandemie;

Or. es

Amendement 27
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat de overgedragen 
operationele uitgaven van het EIGE zijn 
toegenomen tot 49,49 % in 2020 (28,01 % 
in 2019);

4. stelt vast dat de overgedragen 
operationele uitgaven van het EIGE zijn 
toegenomen tot 49,49 % in 2020 (28,01 % 
in 2019), hetgeen wijst op de verspilling 
en het inefficiënte beheer van de middelen 
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die het EIGE krijgt;

Or. es

Amendement 28
Monika Vana

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat er meer personeel 
moet worden toegewezen aan het EIGE 
om het hoofd te kunnen bieden aan de 
huidige context van toenemende 
achteruitgang op het gebied van 
vrouwenrechten en gendergelijkheid, 
alsook aan de gevolgen van de COVID-
19-crisis, die vrouwen en meisjes 
onevenredig hard treft;

Or. en

Amendement 29
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de Rekenkamer in 
haar jaarverslag over de EU-agentschappen 
voor het begrotingsjaar 20201 heeft 
bevestigd dat de jaarrekening van het EIGE 
op alle materiële punten een getrouw beeld 
geeft van zijn financiële situatie per 31 
december 2020, van de resultaten van zijn 
verrichtingen en kasstromen en van de 
veranderingen van zijn nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar; 
neemt ter kennis dat de Rekenkamer van 
oordeel is dat de onderliggende 
ontvangsten en uitgaven bij de jaarrekening 

5. merkt op dat de Rekenkamer in 
haar jaarverslag over de EU-agentschappen 
voor het begrotingsjaar 20201 heeft 
bevestigd dat de jaarrekening van het EIGE 
op alle materiële punten een getrouw beeld 
geeft van zijn financiële situatie per 31 
december 2020, van de resultaten van zijn 
verrichtingen en kasstromen en van de 
veranderingen van zijn nettoactiva in het 
op die datum afgesloten begrotingsjaar; 
neemt ter kennis dat de Rekenkamer van 
oordeel is dat de onderliggende 
ontvangsten en uitgaven bij de jaarrekening 
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van het EIGE betreffende het op 31 
december 2020 afgesloten begrotingsjaar 
op alle materiële punten wettig en 
regelmatig zijn;

van het EIGE betreffende het op 
31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar op alle materiële punten, 
maar niet in hun geheel, wettig en 
regelmatig zijn;

__________________ __________________
1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/AGENCIES_2020/AGENCIES_202
0_ES.pdf

1 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/AGENCIES_2020/AGENCIES_202
0_ES.pdf

Or. es

Amendement 30
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de Rekenkamer in 
haar controleverslagen voor het 
begrotingsjaar 2019 heeft geconcludeerd 
dat het bij de procedures van het EIGE 
voor het selecteren en inhuren van 
externe deskundigen systematisch ontbrak 
aan een adequaat auditspoor, waardoor 
alle daaropvolgende betalingen, die 
4 400 EUR bedroegen in 2020, 
onregelmatig waren; erkent dat het EIGE 
in 2020 nieuwe procedures heeft 
toegepast, die volgens het Instituut 
volledig in overeenstemming waren met 
de beginselen van non-discriminatie en 
gelijke behandeling;

Or. en

Amendement 31
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat het EIGE, ondanks 
zijn verplichtingen uit hoofde van het 
Financieel Reglement, in zijn begroting 
voor 2020 geen informatie heeft 
opgenomen over de wijziging van de 
overeenkomst met DG NEAR voor de 
toewijzing van 378 950 EUR in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun voor de uitvoering 
van de actie “Vergroting van de capaciteit 
van kandidaat-lidstaten van de EU en 
potentiële kandidaat-lidstaten om de 
impact van het gendergelijkheidsbeleid te 
meten en te monitoren (2018-2021)”; 
roept het Instituut op om ervoor te zorgen 
dat alle relevante bepalingen in dit 
verband in de toekomst worden 
opgenomen;

Or. en

Amendement 32
Robert Biedroń, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst op de aanhoudende 
bezorgdheid over de aanspraken van 
voormalige uitzendkrachten in verband 
met hun rechten; merkt op dat het 
Litouwse hooggerechtshof het Europees 
Hof van Justitie heeft gevraagd te 
beoordelen of Richtlijn 2008/104/EG 
betreffende uitzendarbeid van toepassing 
is op EU-agentschappen in hun 
hoedanigheid van openbare organen die 
economische activiteiten uitoefenen, en of 
zij de bepalingen van artikel 5, lid 1, van 
die richtlijn, die betrekking hebben op het 
recht van uitzendkrachten op essentiële 
arbeidsvoorwaarden, met name met 
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betrekking tot bezoldiging, volledig 
moeten toepassen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. is ingenomen met de 
continue werkzaamheden van het 
Instituut op het gebied van de 
gendergelijkheidsindex, die een waardevol 
instrument is om de vooruitgang op het 
gebied van gendergelijkheid in de EU te 
monitoren;

Or. en

Amendement 34
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beveelt op grond van de momenteel 
beschikbare feiten aan om kwijting te 
verlenen aan de directeur van het EIGE 
voor de uitvoering van de begroting van 
het EIGE voor het begrotingsjaar 2020.

6. beveelt op grond van de momenteel 
beschikbare feiten aan om de kwijting aan 
de directeur van het EIGE voor de 
uitvoering van de begroting van het EIGE 
voor het begrotingsjaar 2020 ter discussie 
te stellen.

Or. es


