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Amendement 1
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept dat het handelsbeleid 
kan bijdragen tot de ontwikkeling en 
welvaart van vrouwen, de verkleining van 
de sociaal-economische verschillen tussen 
vrouwen en mannen en de 
verwezenlijking van de rechten van 
vrouwen door fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden voor vrouwen te 
garanderen en door bij te dragen tot een 
duurzame en billijke economische 
ontwikkeling, waarbij de kansen voor 
vrouwelijk ondernemerschap en de 
toegang tot leerlingplaatsen, werk en 
tewerkstelling worden uitgebreid;

Or. en

Amendement 2
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. benadrukt dat dankzij het 
handelsbeleid de internationale normen 
en rechtsinstrumenten inzake 
gendergelijkheid, zoals het 
actieprogramma van Peking en de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, kunnen worden bevorderd;

Or. en

Amendement 3
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. dringt erop aan dat de EU 
handelsmaatregelen ondersteunt en 
introduceert waarmee de sociaal-
economische verschillen worden verkleind 
en een hoog niveau van bescherming en 
eerbiediging van de fundamentele 
vrijheden en de mensenrechten, met 
inbegrip van gendergelijkheid, wordt 
gewaarborgd; verzoekt de EU ervoor te 
zorgen dat gendergelĳkheid een 
sleutelbegrip in alle maatregelen van het 
EU-handelsbeleid is;

Or. en

Amendement 4
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van een specifiek genderhoofdstuk in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. wijst erop dat handel volgens het 
rapport “Women and trade: the role of 
trade in promoting gender equality”, dat 
een gezamenlijke publicatie is van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de 
Wereldbank, bijdraagt aan de 
economische en sociale emancipatie van 
vrouwen als werknemer, consument of 
gewoon gezinslid, en dat uitvoerende 
ondernemingen voor gemiddeld 33 % uit 
vrouwelijke werknemers bestaan, 
tegenover 24 % bij niet-uitvoerende 
ondernemingen, met als gevolg dat in de 
landen die meer openstaan voor handel – 
in het rapport gemeten aan de hand van 
de verhouding tussen handel en bruto 
binnenlands product (bbp) – het niveau 
van gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
hoger ligt; is ingenomen met het feit dat in 
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het nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van een specifiek genderhoofdstuk in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

Or. it

Amendement 5
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van een specifiek genderhoofdstuk in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van specifieke genderhoofdstukken of 
gendermainstreaming in handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
teneinde het toepassingsgebied van 
vrijhandelsovereenkomsten te verruimen, 
alsmede alle aspecten van het 
handelsbeleid van de EU; onderstreept dat 
het opnemen van specifiek handels- en 
gendermaatregelen kan leiden tot een 
grotere zichtbaarheid van de problemen 
waarmee vrouwen te kampen hebben, 
hetgeen kan bijdragen tot het wegnemen 
van handelsbelemmeringen waarmee 
vrouwen geconfronteerd worden;

Or. en

Amendement 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van een specifiek genderhoofdstuk in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van een specifiek genderhoofdstuk in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU; is van oordeel dat het hoofd 
handhaving voor de handel de taak moet 
krijgen toezicht te houden op de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
genderhoofdstukken in 
handelsovereenkomsten; 

Or. en

Amendement 7
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert 
aan de noodzakelijke steun voor de 
opname van een specifiek genderhoofdstuk 
in handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. neemt ter kennis dat in het nieuwe 
EU-genderactieplan (GAP) III 2021-2025 
wordt aangedrongen op de bevordering van 
gendergelijkheid via de handelspolitiek van 
de EU en is tegen de opname van een 
specifiek genderhoofdstuk in handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU; 
onderstreept dat ideologisering van de 
handelspolitiek van de EU geen oplossing 
is om de kwaliteit van de 
democratie buiten onze grenzen te 
verbeteren;

Or. es

Amendement 8
Saskia Bricmont
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert 
aan de noodzakelijke steun voor de 
opname van een specifiek genderhoofdstuk 
in handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU; verzoekt de 
Commissie en de Raad een horizontaal 
mandaat goed te keuren voor de 
opneming van een specifiek 
genderhoofdstuk in handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

Or. en

Amendement 9
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert 
aan de noodzakelijke steun voor de 
opname van een specifiek genderhoofdstuk 
in handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 gendergelijkheid nog steeds 
wordt bevorderd via de handelspolitiek van 
de EU; is verheugd over het feit dat de 
Commissie en de Raad de opneming van 
een specifiek genderhoofdstuk in handels- 
en investeringsovereenkomsten van de EU 
bevorderen en ondersteunen;

Or. en

Amendement 10
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van een specifiek genderhoofdstuk in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. stelt vast dat in het nieuwe EU-
genderactieplan (GAP) III 2021-2025 
wordt aangedrongen op de bevordering van 
gendergelijkheid via de handelspolitiek van 
de EU en herinnert aan de noodzakelijke 
steun voor de opname van een specifiek 
genderhoofdstuk in handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

Or. el

Amendement 11
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de opname 
van een specifiek genderhoofdstuk in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van de EU;

1. is ingenomen met het feit dat in het 
nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 
2021-2025 wordt aangedrongen op de 
bevordering van gendergelijkheid via de 
handelspolitiek van de EU en herinnert aan 
de noodzakelijke steun voor de verbetering 
van de positie van vrouwen in derde 
landen via de handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU;

Or. el

Amendement 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat in de 
genderhoofdstukken in de handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
alle gebieden aan de orde moeten komen 
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die belangrijk zijn voor de handhaving 
van vrouwenrechten, zoals seksuele en 
reproductieve mensenrechten, 
maatregelen ter voorkoming van alle 
vormen van op gender gebaseerd geweld, 
toegang tot werkgelegenheid en gelijk 
loon, bevordering van gendergelijkheid in 
het onderwijs en gelijke deelneming aan 
de publieke en privésfeer;

Or. en

Amendement 13
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept zijn eerdere 
standpunt waarin werd aangedrongen op 
een specifiek hoofdstuk over handel en 
gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen in de komende actualisering van 
de associatieovereenkomst tussen de EU 
en Chili; ziet met belangstelling de 
vooruitgang die is geboekt inzake een 
handels- en genderhoofdstuk tijdens de 
onderhandelingen en dringt aan op een 
snelle afronding in 2021;

Or. en

Amendement 14
Helmut Scholz
namens de The Left-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. - gezien zijn resolutie van 
25 november 2010 over mensenrechten, 
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sociale normen en milieunormen in 
internationale handelsovereenkomsten,

Or. en

Amendement 15
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de bevordering 
en ondersteuning door de Commissie van 
genderbepalingen in overeenkomsten 
zoals de associatieovereenkomst tussen de 
EU en Chili;

Or. en

Amendement 16
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. steunt de bevordering van 
gendergelijkheid en de empowerment van 
vrouwen buiten de grenzen van het 
Europese continent, en steunt de 
internationale inspanningen ter 
bevordering van het opnemen van een 
genderperspectief in het handelsbeleid en 
daarmee verband houdende programma's, 
alsmede de internationale uitwisseling 
van optimale praktijken binnen 
internationale organisaties en instellingen 
zoals de WTO, het ITC en de VN inzake 
genderbewuste beleidsmaatregelen en 
programma's;

Or. en
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Amendement 17
Helmut Scholz
namens de The Left-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. - gezien zijn resolutie van 13 maart 
2018 over gendergelijkheid in de 
handelsverdragen van de EU,

Or. en

Amendement 18
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU;

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
zich te laten inspireren door de toolkit die 
is ontwikkeld door de UNCTAD, en in 
effectbeoordelingen vooraf en achteraf ook 
rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU; dringt aan op het nemen van 
corrigerende maatregelen, waar nodig; 
onderstreept dat genderkwesties niet 
beperkt mogen blijven tot het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling, 
maar in alle gebieden moeten worden 
opgenomen; stelt vast dat de levens- en 
werkomstandigheden van vrouwen 
gevolgen hebben voor de 



PE693.630v01-00 12/39 AM\1232615NL.docx

NL

waarschijnlijkheid van kinderarbeid en op 
hun beurt op de algehele vooruitzichten 
van arme landen;

Or. en

Amendement 19
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro, Morten Løkkegaard, Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU;

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU; verzoekt de Commissie samen 
te werken met internationale partners, 
zoals de WTO, bij het verzamelen van 
gegevens, de analyse van de gevolgen van 
de handel voor vrouwen en het omzetten 
van gegevens in concrete voorstellen om 
de rol van vrouwen in het internationale 
handelssysteem te versterken;

Or. en

Amendement 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU;

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU; beklemtoont dat het van 
essentieel belang is ervoor te zorgen dat 
maatschappelijke organisaties die 
rechtstreeks actief zijn op het gebied van 
de verdediging van vrouwenrechten in 
partnerlanden, bij effectbeoordelingen 
vooraf en achteraf worden betrokken;

Or. en

Amendement 21
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU;

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
altijd genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen, in 
combinatie met een zorgvuldige 
beoordeling van de specifieke lokale 
sectoren en omstandigheden, teneinde te 
voorkomen dat de huidige ongelijkheden 
tussen vrouwen en mannen zich herhalen 
of nog meer achteruitgaan; verzoekt de 
EU en haar lidstaten nogmaals in 
effectbeoordelingen vooraf en achteraf ook 
rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
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van de EU;

Or. it

Amendement 22
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU;

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en evaluaties 
achteraf ook rekening te houden met de 
land- en sectorspecifieke gendereffecten 
van de handelspolitiek en 
handelsovereenkomsten van de EU;

Or. en

Amendement 23
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op 
vrouwen en mannen adequaat te 
beoordelen; verzoekt de EU en haar 
lidstaten nogmaals in effectbeoordelingen 
vooraf en achteraf ook rekening te houden 

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat op dit gebied een 
betere verzameling van gegevens 
uitgesplitst naar gender, in combinatie met 
heldere indicatoren, nodig is om ervoor te 
zorgen dat deze doeltreffender is voor 
vrouwen; verzoekt de EU en haar lidstaten 
nogmaals in effectbeoordelingen vooraf en 
achteraf ook rekening te houden met de 
land- en sectorspecifieke gendereffecten 
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met de land- en sectorspecifieke 
gendereffecten van de handelspolitiek en 
handelsovereenkomsten van de EU;

van de handelspolitiek en 
handelsovereenkomsten van de EU;

Or. el

Amendement 24
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU;

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst naar 
gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 
in effectbeoordelingen ook rekening te 
houden met de land- en sectorspecifieke 
gendereffecten van de handelspolitiek en 
handelsovereenkomsten van de EU;

Or. el

Amendement 25
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat handelspolitiek niet 
genderneutraal is en dat een betere 
verzameling van gegevens uitgesplitst 
naar gender, in combinatie met heldere 
indicatoren, nodig is om de verschillende 
effecten van de handelspolitiek op vrouwen 
en mannen adequaat te beoordelen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals 

2. merkt op dat genderkwesties niet 
prioritair in de handelspolitiek aan bod 
moeten komen en dat een betere 
verzameling van uitgesplitste gegevens, in 
combinatie met heldere indicatoren, kan 
dienen om de verschillende effecten van de 
handelspolitiek op vrouwen en op mannen 
adequaat te beoordelen; verzoekt de EU en 



PE693.630v01-00 16/39 AM\1232615NL.docx

NL

in effectbeoordelingen vooraf en achteraf 
ook rekening te houden met de land- en 
sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten 
van de EU;

haar lidstaten nogmaals gegevens te 
verzamelen over de situatie van de rechten 
van mannen en vrouwen in landen die 
handelsovereenkomsten met de EU sluiten;

Or. es

Amendement 26
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van 
systematische en op bewijzen gebaseerde 
genderanalyses waarbij, waar mogelijk, 
gebruik wordt gemaakt van naar gender 
uitgesplitste gegevens, in overleg met 
plaatselijke autoriteiten en organisaties, 
voor de beoordeling van de doelstellingen, 
de bronnen van toezicht, de middelen voor 
de toepassing en doeltreffendheid van de 
resultaten om ervoor te zorgen dat de 
maatregelen van het handelsbeleid 
daadwerkelijk een inclusieve economische 
groei bevorderen;

Or. en

Amendement 27
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de Europese 
handelspolitiek bij lange na niet strookt 
met alle kwaliteits- en productienormen 
waaraan Europese producenten moeten 
voldoen; verzet zich ertegen dat 
handelsconcessies van de EU kunnen 
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bijdragen tot de instandhouding van 
dictatoriale regimes die de grondrechten, 
met inbegrip van vrouwenrechten, 
stelselmatig met voeten treden;

Or. es

Amendement 28
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van 
samenwerkingsactiviteiten ter verbetering 
van de toegang van vrouwen tot onderwijs 
en het verwerven van vaardigheden in 
handels- en managementopleidingen, 
wetenschappen, technologie, engineering 
en wiskunde, en op andere gebieden die 
mogelijkheden bieden voor een 
toereikende beloning en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden voor vrouwen;

Or. it

Amendement 29
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op de obstakels die werkende 
moeders wereldwijd ondervinden, met 
name in het geval van alleenstaande 
moeders, die bijzonder kwetsbaar zijn 
vanuit economisch oogpunt, onder meer 
door moeilijkheden die verband houden 
met zwangerschap; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
handelsbeleid op maat en ter bescherming 
van moeders te bevorderen;
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Or. it

Amendement 30
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om in het kader van de 
sluiting van internationale 
handelsovereenkomsten bijzondere 
aandacht te besteden aan alle vormen van 
geweld waarmee vrouwen worden 
geconfronteerd, met inbegrip van 
vrouwenhandel en uitbuiting van 
vrouwen; wijst er tevens op dat vrouwen 
de lasten van huishoudelijk werk en 
zorgtaken dragen, die gratis worden 
verricht, hetgeen zware repercussies heeft 
voor hun keuzemogelijkheden wat 
onderwijs en werk betreft;

Or. it

Amendement 31
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie actief deel 
te nemen aan de onlangs opgerichte 
informele WTO-werkgroep inzake handel 
en gender om te werken aan een sterke 
ministeriële verklaring tijdens de 12e 
Ministeriële Conferentie (MC12), die 
kunnen dienen als stappenplan voor de 
uitvoering van de Verklaring van Buenos 
Aires van 2017;

3. verzoekt de Commissie actief deel 
te nemen aan de onlangs opgerichte 
informele WTO-werkgroep inzake handel 
en gender om te werken aan een sterke 
ministeriële verklaring tijdens de 12e 
Ministeriële Conferentie (MC12), die 
kunnen dienen als stappenplan voor de 
uitvoering van de Verklaring van Buenos 
Aires van 2017; onderstreept dat de 
informele werkgroep inzake handel en 
gender een eerste stap is op weg naar een 
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permanenter platform in de WTO om over 
kwesties in verband met handel en gender 
te discussiëren; benadrukt dat een 
intensievere samenwerking in 
internationale organisaties zoals de WTO 
kan leiden tot een betere uitwisseling van 
optimale praktijken, methoden voor 
gegevensverzameling en de opneming van 
een genderperspectief in de handel; doet 
een beroep op de Commissie proactief met 
andere WTO-leden samen te werken om 
bij te dragen tot de werkzaamheden van 
de informele werkgroep met als doel een 
permanente werkgroep op te richten;

Or. en

Amendement 32
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie actief deel 
te nemen aan de onlangs opgerichte 
informele WTO-werkgroep inzake handel 
en gender om te werken aan een sterke 
ministeriële verklaring tijdens de 12e 
Ministeriële Conferentie (MC12), die 
kunnen dienen als stappenplan voor de 
uitvoering van de Verklaring van Buenos 
Aires van 2017;

3. verzoekt de Commissie deel te 
nemen aan de onlangs opgerichte informele 
WTO-werkgroep inzake handel en gender 
om te werken aan een sterke ministeriële 
verklaring tijdens de 12e Ministeriële 
Conferentie (MC12), die kan dienen als 
stappenplan voor de uitvoering van de 
Verklaring van Buenos Aires van 2017;

Or. es

Amendement 33
Helmut Scholz
namens de The Left-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 bis. dringt erop aan in alle 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling van de 
handelsovereenkomsten van de EU 
bindende en afdwingbare bepalingen op te 
nemen op basis van de naleving van de 
fundamentele arbeidsnormen van de IAO 
en de relevante verdragen, met name 
Verdrag nr. 189 betreffende fatsoenlijk 
werk voor huishoudelijk personeel, 
Verdrag nr. 156 betreffende arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid, het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen, Verdrag nr. 
111 betreffende discriminatie op het 
gebied van arbeid en beroep en Verdrag 
nr. 100 betreffende gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde;

Or. en

Amendement 34
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie andermaal 
ervoor te zorgen dat de interne 
adviesgroepen genderevenwichtig zijn 
samengesteld, dat hun toezichtstaak 
verder wordt uitgebreid, dat er in het 
kader van elke vrijhandelsovereenkomst 
een commissie inzake Handel en Gender 
wordt opgericht om tekortkomingen vast 
te stellen, en dat het 
geschillenbeslechtingsmechanisme ook 
van toepassing is op genderkwesties, zoals 
in het geval van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen Canada 
en Israël;

Or. en
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Amendement 35
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat 
genderongelijkheid in de wereld van de 
handel grote negatieve gevolgen kan 
hebben voor de economische 
ontwikkeling, aangezien dit op lange 
termijn de ontwikkeling van vaardigheden 
en technische innovatie kan afremmen; 
herinnert er tevens aan dat een gebrek 
aan gelijke kansen wat de toegang tot 
productiemiddelen en markten betreft een 
rem kan zetten op het aanbod van 
producten;

Or. it

Amendement 36
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie om in de 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling en in de SAP+-regeling de 
ratificatie en uitvoering door de 
handelspartners op te nemen van de IAO-
Verdragen nr. 100 betreffende gelijke 
beloning, nr. 189 betreffende arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid, nr. 190 
betreffende geweld en intimidatie en het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen;

Or. en



PE693.630v01-00 22/39 AM\1232615NL.docx

NL

Amendement 37
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro, Morten Løkkegaard, Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de deelname 
van vrouwen en vrouwelijke ondernemers 
aan de handel; dringt erop aan dat in de 
COVID-19-herstelstrategieën extra 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 
door vrouwen worden geleid, en aan 
sectoren met een grotere participatie van 
vrouwen (landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel);

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de deelname 
van vrouwen en vrouwelijke ondernemers 
aan de handel; onderstreept dat vrouwen 
worden benadeeld als ondernemer, 
werknemer en vaak als hoofdverzorger 
van het gezin; dringt erop aan dat in de 
COVID-19-herstelstrategieën extra 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 
door vrouwen worden geleid, en aan 
sectoren met een grotere participatie van 
vrouwen (landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel); onderstreept dat vrouwen 
vaak minder toegang tot financiering 
hebben dan hun mannelijke 
tegenhangers; doet een beroep op de 
Commissie om de genderkloof aan te 
pakken voor wat betreft 
investeringsmogelĳkheden voor 
vrouwelijke ondernemers;

Or. en

Amendement 38
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de deelname 
van vrouwen en vrouwelijke ondernemers 
aan de handel; dringt erop aan dat in de 
COVID-19-herstelstrategieën extra 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de deelname 
van vrouwen en vrouwelijke ondernemers 
aan de handel; dringt erop aan dat in de 
COVID-19-herstelstrategieën extra 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 
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door vrouwen worden geleid, en aan 
sectoren met een grotere participatie van 
vrouwen (landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel);

door vrouwen worden geleid en zware 
lasten te dragen hebben die in veel 
gevallen verband houden met de kosten 
van ondernemen in een land, waardoor zij 
niet concurrerend zijn op de buitenlandse 
markt en beperkt worden in hun 
economische integratie, en aan sectoren 
met een grotere participatie van vrouwen 
(landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel);

Or. it

Amendement 39
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de deelname 
van vrouwen en vrouwelijke ondernemers 
aan de handel; dringt erop aan dat in de 
COVID-19-herstelstrategieën extra 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 
door vrouwen worden geleid, en aan 
sectoren met een grotere participatie van 
vrouwen (landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel);

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de handel in 
goederen en diensten; dringt erop aan dat 
in de COVID-19-herstelstrategieën 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 
door vrouwen worden geleid, en aan 
sectoren met een grotere participatie van 
vrouwen (landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel), alsook aan de situatie van 
vrouwen in plattelandsgebieden; 
benadrukt dat opleiding, innovatie en 
kennisoverdracht moeten worden 
afgestemd op de behoeften van vrouwen;

Or. es

Amendement 40
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de deelname 
van vrouwen en vrouwelijke ondernemers 
aan de handel; dringt erop aan dat in de 
COVID-19-herstelstrategieën extra 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 
door vrouwen worden geleid, en aan 
sectoren met een grotere participatie van 
vrouwen (landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel);

4. dringt erop aan dat in de COVID-
19-herstelstrategieën extra aandacht wordt 
besteed aan micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, die vaak door vrouwen 
worden geleid, en aan sectoren met een 
grotere participatie van vrouwen 
(landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel);

Or. el

Amendement 41
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op de deelname 
van vrouwen en vrouwelijke ondernemers 
aan de handel; dringt erop aan dat in de 
COVID-19-herstelstrategieën extra 
aandacht wordt besteed aan micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, die vaak 
door vrouwen worden geleid, en aan 
sectoren met een grotere participatie van 
vrouwen (landbouw, toerisme, kleding en 
detailhandel);

4. erkent de onevenredige impact van 
de COVID-19-pandemie op vrouwen; 
dringt erop aan dat in de COVID-19-
herstelstrategieën extra aandacht wordt 
besteed aan micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, die vaak door vrouwen 
worden geleid, en aan sectoren met een 
grotere participatie van vrouwen 
(zorgeconomie, landbouw, toerisme, 
kleding en detailhandel);

Or. en

Amendement 42
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de COVID-19-
crisis de nadruk heeft gelegd op de 
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onevenredige gevolgen voor vrouwen van 
schendingen van de grondrechten op het 
werk, slechte arbeidsomstandigheden, 
geen eerlijke beloning, onregelmatige of 
buitensporige werktijden, discriminatie en 
gendergerelateerd geweld en intimidatie;  
verzoekt de EU en haar lidstaten 
daadwerkelijk vooruitgang te boeken bij 
hun toezegging een bindend VN-verdrag 
inzake ondernemingen en mensenrechten 
uit te werken, en het IAO-verdrag inzake 
fatsoenlijk werk in voorzieningsketens toe 
te passen met een genderperspectief;

Or. en

Amendement 43
Helmut Scholz
namens de The Left-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat handels- en 
investeringsovereenkomsten niet mogen 
leiden tot de privatisering van openbare 
diensten waardoor met name vrouwen als 
verleners en afnemers van diensten 
getroffen kunnen worden en de 
genderongelijkheid kan toenemen; 
onderstreept dat diensten van algemeen 
belang en diensten van algemeen 
economisch belang – waaronder water, 
sociale diensten, socialezekerheidsstelsels, 
onderwijs, afvalbeheer, openbaar vervoer 
en gezondheidszorg – buiten het kader 
van handelsbesprekingen moeten blijven 
vallen;

Or. en

Amendement 44
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd dat de Commissie 
heeft toegezegd met voorstellen te komen 
voor bindende maatregelen op het gebied 
van loontransparantie, die een nuttig 
instrument kunnen zijn om ongelijkheden 
en discriminatie binnen eenzelfde sector 
op te sporen en de genderloonkloof te 
dichten; betreurt echter dat de 
bekendmaking van dit voorstel vertraging 
heeft opgelopen en verzoekt de Commissie 
om zo spoedig mogelijk met een voorstel te 
komen en zich hierbij te baseren op 
voorbeelden zoals dat van Zwitserland op 
het gebied van het beleid betreffende 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz
namens de The Left-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Europese Commissie 
nauwkeurig de gevolgen te evalueren van 
handelsovereenkomsten voor sectoren met 
een hoog percentage vrouwelijke 
werknemers, zoals de kledingsector en de 
kleinschalige landbouw; herinnert eraan 
dat door COVID-19 veroorzaakte 
economische crisis deze sectoren zwaar 
heeft getroffen en het risico van 
toenemende ongelijkheid, discriminatie en 
uitbuiting van vrouwelijke werknemers 
heeft verergerd;

Or. en
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Amendement 46
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel; benadrukt dat beleid ter 
bevordering van de participatie van 
vrouwen in de sectoren van technologie, 
wetenschap, engineering en wiskunde de 
Europese Unie de kans biedt haar positie 
in die sectoren te versterken ten opzichte 
van de toenemende ontwikkeling in derde 
landen, en het economisch herstel te 
stimuleren;1 bis

_________________
1 bis 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/economische_voordelen_van_ge
ndergelijkheid_in_de_europese_unie._hoe
_gendergelijkheid_in_stem-
onderwijs_leidt_tot_economische_groei.p
df

Or. it

Amendement 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt bezorgd kennis van de 5. neemt bezorgd kennis van de 
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aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden, die in de minst ontwikkelde 
landen 33 % kan bereiken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten vrouwelijke 
ondernemers te ondersteunen bij het 
verwerven van de nodige vaardigheden 
door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel; onderstreept de noodzaak te 
zorgen voor de betaalbare toegang van 
vrouwen en meisjes tot ICT, de 
belemmeringen voor de toegang van 
vrouwen tot ICT te verminderen, de 
ontwikkeling te steunen van applicaties en 
diensten die aan de behoeften van 
vrouwen tegemoetkomen, en de toegang 
van vrouwen tot besluitvormingsposities 
in ICT-bedrijven te bevorderen;

Or. en

Amendement 48
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne, Liesje Schreinemacher, Karin 
Karlsbro, Morten Løkkegaard, Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; constateert dat vrouwen 
minder toegang tot de ontwikkeling van 
vaardigheden hebben dan hun mannelijke 
tegenhangers waardoor zij eraan worden 
gehinderd hun bedrijven of hun 
mogelijkheden als werknemer te 
ontwikkelen;  verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers en 
werknemers te ondersteunen bij het 
verwerven van de nodige vaardigheden 
door middel van het handelsbeleid, met 
name het stelsel van algemene 
tariefpreferenties, economische 
partnerschapsovereenkomsten, 
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ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

Or. en

Amendement 49
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

5. wijst op de verschillen in de 
toegang van vrouwen tot digitale 
vaardigheden in bepaalde preferentiële 
handelspartnerlanden van de EU; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
vrouwelijke ondernemers te ondersteunen 
bij het verwerven van de nodige 
vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

Or. es

Amendement 50
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers, 
zakenvrouwen en vrouwelijke werknemers 
te ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

Or. en
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Amendement 51
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

5. neemt kennis van het aanhoudende 
gebrek aan digitale vaardigheden en de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alle ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

Or. el

Amendement 52
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers te 
ondersteunen bij het verwerven van de 
nodige vaardigheden door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

5. neemt bezorgd kennis van de 
aanhoudende genderkloof op het gebied 
van digitale toegang en digitale 
vaardigheden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vrouwelijke ondernemers en 
werkenden te ondersteunen bij het 
verwerven van de nodige vaardigheden 
door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

Or. en

Amendement 53
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
mogelijkheid dat de digitale genderkloof 
in ontwikkelingslanden en -gebieden 
tijdens de huidige COVID-19-crisis nog 
groter wordt; benadrukt het belang van 
het bevorderen van digitale geletterdheid, 
digitale toegankelijkheid en digitale 
betaalbaarheid voor vrouwen en meisjes 
als middelen om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in 
ontwikkelingsstrategieën; onderstreept dat 
ontwikkelingsmiddelen moeten worden 
ingezet voor de bevordering van digitaal 
onderwijs voor vrouwen en meisjes, en de 
ondersteuning van door vrouwen geleide 
projecten in de digitale sector, met name 
projecten met een maatschappelijke 
impact;

Or. en

Amendement 54
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de e-handel het 
potentieel heeft meer vrouwelijke 
ondernemers met internationale markten 
te verbinden; verzoekt echter de 
Commissie vrouwen te ondersteunen bij 
het gebruik van nieuwe technologieën 
zoals blockchain, die dankzij zijn peer-to-
peer-karakter, anonimiteit en efficiëntie 
bepaalde vrouwen kan helpen 
discriminerende wettelijke en culturele 
handelsbelemmeringen te overwinnen, 
hun toegang tot financiering te verbeteren 
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en een plaats te vinden in mondiale 
waardeketens;

Or. en

Amendement 55
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak om te 
controleren of marktdeelnemers uit derde 
landen die deelnemen aan door de Unie of 
de lidstaten uitgeschreven 
overheidsopdrachten of openbare 
aanbestedingsprocedures de Europese 
regels op het gebied van mensenrechten 
naleven, met name wat de regels inzake 
discriminatie van vrouwen betreft;

Or. it

Amendement 56
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. brengt in herinnering dat vrouwen 
met een handicap, vrouwen die deel 
uitmaken van etnische en 
minderheidsgroepen, vrouwen met 
uiteenlopende sociaal-economische 
achtergronden, oudere vrouwen, vrouwen 
in plattelandsgebieden en vrouwelijke 
vluchtelingen en migranten op problemen 
kunnen stuiten bij het verkrijgen van 
toegang tot digitale diensten en 
aanverwante voorzieningen; onderstreept 
het belang van een intersectionele aanpak 
voor alle initiatieven op het gebied van 
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gendermainstreaming met betrekking tot 
de bevordering van de toegang van 
vrouwen tot digitale diensten en hun 
gebruik daarvan, alsook tot onderwijs en 
werk in de digitale economie en 
samenleving; verzoekt de lidstaten de 
digitale uitsluiting van alle kwetsbare 
groepen in de samenleving aan te pakken 
en ICT-onderwijs voor deze groepen 
toegankelijk te maken door de 
onderwijsmethoden en tijdschema’s aan 
te passen om rekening te houden met de 
verschillende factoren die bepalend zijn 
voor de toegang van vrouwen tot 
onderwijs;

Or. en

Amendement 57
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst bezorgd op de moeilijkheden 
die vrouwen in veel landen van de wereld 
ondervinden om toegang te krijgen tot 
onderwijs, beroepsopleiding en bijgevolg 
ook tot werk;

Or. it

Amendement 58
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. herinnert eraan dat 
toegang tot financiering essentieel is om 
te kunnen profiteren van nieuwe 
exportmogelijkheden; onderstreept dat 
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vrouwelijke ondernemers en door 
vrouwen geleide bedrijven vaak worden 
geconfronteerd met genderspecifieke 
belemmeringen bij de toegang tot 
financiering; dringt erop aan de toegang 
tot financiering voor vrouwelijke 
ondernemers en door vrouwen geleide 
bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren;

Or. en

Amendement 59
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
de handelspolitiek en onderhandelingen 
over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren.

6. verzoekt de Commissie er via haar 
handelspolitiek voor te zorgen dat 
vrouwen niet worden gediscrimineerd en 
dat hun rechten volledig worden 
geëerbiedigd in alle handelspartnerlanden 
van de EU, met name in die landen die 
een voorrangs- en voorkeursbehandeling 
krijgen; dringt erop aan voldoende 
middelen beschikbaar te stellen om de 
kernwaarde van gelijke kansen in haar 
handelspolitiek en investeringsbeleid te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat de 
secretariaten van de EU-instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
handelspolitiek en onderhandelingen, over 
de nodige kennis en technische capaciteit 
beschikken om ervoor te zorgen dat de 
grondrechten van EU-burgers niet 
worden ondermijnd en geschonden door 
derde preferentiële 
handelspartnerlanden van de EU.

Or. es

Amendement 60
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
de handelspolitiek en onderhandelingen 
over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om een perspectief van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen, door 
middel van dialoog en de uitwisseling van 
goede praktijken met handelspartners met 
het oog op het creëren van een klimaat 
waarin vrouwen toegang hebben tot 
fatsoenlijk werk en een daadwerkelijk 
gelijke beloning, en ervoor te zorgen dat 
de secretariaten van de EU-instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
handelspolitiek en onderhandelingen over 
de nodige kennis en technische capaciteit 
beschikken om het genderperspectief te 
integreren.

Or. it

Amendement 61
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
de handelspolitiek en onderhandelingen 
over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
de handelspolitiek en onderhandelingen 
over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren in het 
gehele proces van 
handelsonderhandelingen en 
beleidsvorming door contactpunten voor 
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genderkwesties in te richten.

Or. en

Amendement 62
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek 
en investeringsbeleid te bevorderen en 
ervoor te zorgen dat de secretariaten van 
de EU-instellingen die verantwoordelijk 
zijn voor de handelspolitiek en 
onderhandelingen over de nodige kennis 
en technische capaciteit beschikken om 
het genderperspectief te integreren.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen over de nodige kennis en 
technische capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren, teneinde 
de duurzaamheid op de lange termijn van 
het handelsbeleid te waarborgen en de 
doeltreffendheid ervan te maximaliseren.

Or. el

Amendement 63
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
de handelspolitiek en onderhandelingen 
over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn en de uitgetrokken 
middelen bekend te maken om de 
kernwaarde van gendergelijkheid in haar 
handelspolitiek en investeringsbeleid te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat de 
secretariaten van de EU-instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
handelspolitiek en onderhandelingen over 
de nodige kennis en technische capaciteit 
beschikken om het genderperspectief te 
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integreren.

Or. en

Amendement 64
Seán Kelly, Anna-Michelle Asimakopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
de handelspolitiek en onderhandelingen 
over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de kernwaarde van 
gendergelijkheid in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de EU-instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
handelspolitiek en onderhandelingen over 
de nodige kennis en technische capaciteit 
beschikken om het genderperspectief te 
integreren.

Or. en

Amendement 65
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ervan overtuigd dat de 
uitwisseling van optimale praktijken 
tussen de EU en organisaties die zich 
inzetten voor het onderzoek naar en de 
bevordering van de economische 
empowerment van vrouwen, zoals de IAO, 
het ITC, de UNCTAD en de Wereldbank, 
en het opzetten van netwerken met de 
academische wereld, maatschappelijke 
organisaties en andere belanghebbenden 
onontbeerlijk is voor het behalen van 
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resultaten; onderstreept in dit verband 
tevens de rol van parlementen; verzoekt 
de Commissie ervoor te zorgen dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn om 
de kernwaarde van gendergelijkheid ook 
in haar handelspolitiek en 
investeringsbeleid te bevorderen en ervoor 
te zorgen dat de secretariaten van de EU-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
de handelspolitiek en onderhandelingen 
over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het 
genderperspectief te integreren in het 
gehele proces van 
handelsonderhandelingen en 
beleidsvorming.

Or. en

Amendement 66
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de doelstelling 
om gendergelijkheid te bevorderen via de 
handelspolitiek alleen kan worden 
nagestreefd als wordt gewaarborgd dat in 
de handelspolitiek ook een grotere rol 
wordt toebedeeld aan vrouwen bij 
onderhandelingen over en de uitvoering 
van handelsovereenkomsten;

Or. it

Amendement 67
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Massimiliano 
Smeriglio, Paolo De Castro, Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is ingenomen met de ISO 
International Workshop Agreement 
(ISO/IWA 34) inzake mondiale definities 
in verband met vrouwelijk 
ondernemerschap (met als doel de 
beleidsvorming, gegevensverzameling en 
toegang tot capaciteitsopbouw, 
financiering en markten ten behoeve van 
de economische empowerment van 
vrouwen te vergemakkelijken);

Or. en


