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Amendement 1
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler voor 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 2 en 9,

– gezien de Europese pijler voor 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 2, 3 en 9,

Or. en

Amendement 2
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 
18 december 19791 bis,
_________________
1 bis 
https://www.ohchr.org/documents/professi
onalinterest/cedaw.pdf

Or. en

Amendement 3
Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement



PE662.029v01-00 4/95 AM\1220245NL.docx

NL

– gezien zijn resolutie van 16 januari 
2018 over vrouwen, gendergelijkheid en 
klimaatrechtvaardigheid19,

Schrappen

_________________
19 PB C 458 van 19.12.2018, blz. 34.

Or. en

Amendement 4
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
15 november 2018 over de zorgdiensten in 
de EU ter bevordering van 
gendergelijkheid1 bis,
_________________
1 bis PB C 363 van 28.10.2020, blz. 80.

Or. en

Amendement 5
Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2019 over gendergelijkheid en 
belastingbeleid in de EU22,

Schrappen

_________________
22 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0014.

Or. en
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Amendement 6
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
18 december 2019 over openbare 
discriminatie en haatzaaiende uitlatingen 
ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0101.

Or. en

Amendement 7
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie getiteld “Gender 
budgeting - Mainstreaming gender into 
the EU budget and macroeconomic policy 
framework” van het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid (EIGE), die in 2018 
werd gepubliceerd,

Or. en

Amendement 8
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng
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Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 28 november 
2019 over de toetreding van de EU tot het 
Verdrag van Istanbul en andere 
maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0080.

Or. en

Amendement 9
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag “The Missing 
Entrepreneurs 2019: Policies for 
Inclusive Entrepreneurship”, dat door de 
OESO en de Europese Commissie werd 
gepubliceerd op 10 december 2019,

Or. en

Amendement 10
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien discussienota 129 van de 
Commissie van 24 juli 2020 getiteld 
“Gender Smart Financing Investing In & 
With Women: Opportunities for Europe”,

Or. en

Amendement 11
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Ontwerpresolutie
Visum 31 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 18 september 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: EU-actieplan 
tegen racisme 2020-2025” 
(COM(2020)0565),

Or. en

Amendement 12
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Ontwerpresolutie
Visum 31 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en
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Amendement 13
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten, beleidsmaatregelen, 
maatregelen en acties van de EU, 
waaronder het cohesiebeleid; 
overwegende dat in artikel 7 van de 
verordening gemeenschappelijke 
bepalingen voor 2014-2020 
(Verordening (EU) nr. 1303/2013) is 
vastgesteld dat de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief worden meegewogen en 
bevorderd tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van programma’s, onder meer 
op het vlak van toezicht, rapportage en 
evaluatie;

Or. en

Amendement 14
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
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Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

Or. es

Amendement 15
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat er meer 
inspanningen nodig zijn om de 
verschillende vormen van discriminatie en 
ongelijkheid waarmee vrouwen te maken 
hebben, aan te pakken;

Or. en

Amendement 16
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
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A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU en door de EU gefinancierde 
projecten;

Or. ro

Amendement 17
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

A. overwegende dat het beginsel van 
gendergelijkheid tot de kernwaarden van 
de EU behoort en verankerd is in de 
Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; 
overwegende dat gendermainstreaming 
daarom als een horizontaal beginsel moet 
worden toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten, beleidsmaatregelen en 
programma’s van de EU;

Or. en

Amendement 18
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot 
de kernwaarden van de EU behoort en 
verankerd is in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; overwegende dat 
gendermainstreaming dan ook altijd moet 
worden geëvalueerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

Or. fr

Amendement 19
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in het Verdrag 
van Rome dat in 1957 werd ondertekend 
reeds het beginsel van gelijke beloning 
werd opgenomen; overwegende dat uit de 
meest recente gegevens blijkt dat de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen in 
de Europese Unie gemiddeld nog 16 % 
bedraagt; overwegende dat het 
cohesiebeleid kan bijdragen tot de 
voorwaarden die aan economische en 
sociale ontwikkeling zijn verbonden en die 
tevens ten goede komen aan de verdere 
dichting van deze kloof en aan de 
deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 20
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Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende artikel 174 van het 
VWEU “teneinde de harmonische 
ontwikkeling van de Unie in haar geheel 
te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de 
Unie haar optreden gericht op de 
versterking van de economische, sociale 
en territoriale samenhang. De Unie stelt 
zich in het bijzonder ten doel, de 
verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio’s en de achterstand 
van de minst begunstigde regio’s, te 
verkleinen”;

Or. es

Amendement 21
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat met het 
cohesiebeleid de verschillen tussen diverse 
regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s worden aangepakt 
zodat economische, sociale en territoriale 
cohesie, waarvan het bereiken van 
gendergelijkheid een essentieel onderdeel 
vormt, verwezenlijkt kan worden;

Or. en

Amendement 22
Isabel Carvalhais
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat gendergelijkheid 
in de EU horizontaal naar vele dimensies 
is verbeterd, blijkt uit de beschikbare 
indicatoren dat er nog steeds een grote 
genderkloof op de arbeidsmarkt bestaat, 
zowel op sociaaleconomisch als op 
politiek vlak;

Or. en

Amendement 23
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
een belangrijk beleidsinstrument is om 
gendergelijkheid te ondersteunen;

B. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid een horizontale 
doelstelling voor alle 
cohesiebeleidsfondsen is; overwegende 
dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) een zeer 
belangrijk hulpmiddel zijn om de lidstaten 
te helpen vooruitgang te boeken op het 
gebied van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 24
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid B. overwegende dat het cohesiebeleid 
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een belangrijk beleidsinstrument is om 
gendergelijkheid te ondersteunen;

een belangrijk beleidsinstrument is dat zijn 
relevantie heeft bewezen door aanzienlijke 
vooruitgang te boeken ten gunste van 
gelijkheid tussen burgers en territoriaal 
evenwicht;

Or. es

Amendement 25
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
een belangrijk beleidsinstrument is om 
gendergelijkheid te ondersteunen;

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen een belangrijk instrument is om 
gendergelijkheid te ondersteunen, maar 
ook om ongelijkheden te verminderen die 
groepen treffen die nog steeds het 
slachtoffer van discriminatie zijn, onder 
andere op grond van hun seksuele 
geaardheid;

Or. en

Amendement 26
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
een belangrijk beleidsinstrument is om 
gendergelijkheid te ondersteunen;

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen van essentieel belang is voor 
economische groei en sociale cohesie, 
maar eveneens een belangrijk 
beleidsinstrument is om gendergelijkheid 
te ondersteunen;
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Or. en

Amendement 27
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
een belangrijk beleidsinstrument is om 
gendergelijkheid te ondersteunen;

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
een belangrijk beleidsinstrument is om het 
bereiken van gendergelijkheid actief en 
doeltreffend te ondersteunen;

Or. en

Amendement 28
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
een belangrijk beleidsinstrument is om 
gendergelijkheid te ondersteunen;

B. overwegende dat het cohesiebeleid 
een belangrijk beleidsinstrument is om 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid belangrijk is om de 
regionale economische en sociale 

C. overwegende dat gelijkheid, of het 
nu gaat om mannen en vrouwen, 
grondgebieden of generaties, onder 
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ongelijkheden te verminderen en te zorgen 
voor een duurzame ontwikkeling van 
regio’s op de lange termijn;

andere, essentieel is om de regionale 
economische en sociale ongelijkheden te 
verminderen en te zorgen voor een 
duurzame ontwikkeling van regio’s op de 
lange termijn;

Or. es

Amendement 30
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid belangrijk is om de 
regionale economische en sociale 
ongelijkheden te verminderen en te zorgen 
voor een duurzame ontwikkeling van 
regio’s op de lange termijn;

C. overwegende dat het bereiken van 
gendergelijkheid een eerste vereiste is om 
de regionale economische en sociale 
ongelijkheden weg te nemen en te zorgen 
voor een eerlijke, inclusieve en duurzame 
ontwikkeling van de EU, haar lidstaten en 
haar regio’s op de lange termijn;

Or. en

Amendement 31
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid belangrijk is om de 
regionale economische en sociale 
ongelijkheden te verminderen en te zorgen 
voor een duurzame ontwikkeling van 
regio’s op de lange termijn;

C. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid belangrijk is om de 
lokale en regionale economische en sociale 
ongelijkheden te verminderen alsook te 
zorgen voor een duurzame ontwikkeling 
van regio’s op de lange termijn;

Or. ro
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Amendement 32
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid belangrijk is om de 
regionale economische en sociale 
ongelijkheden te verminderen en te zorgen 
voor een duurzame ontwikkeling van 
regio’s op de lange termijn;

C. overwegende dat de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
belangrijk is om de regionale economische 
en sociale ongelijkheden te verminderen en 
te zorgen voor een duurzame ontwikkeling 
van regio’s op de lange termijn;

Or. en

Amendement 33
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid belangrijk is om de 
regionale economische en sociale 
ongelijkheden te verminderen en te zorgen 
voor een duurzame ontwikkeling van 
regio’s op de lange termijn;

C. overwegende dat de bevordering 
van gendergelijkheid van essentieel belang 
is om de regionale economische en sociale 
ongelijkheden te verminderen en zorgt 
voor een duurzame ontwikkeling van 
regio’s op de lange termijn;

Or. en

Amendement 34
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
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daadwerkelijke bevordering van 
gendergelijkheid volgens het EIGE een 
sterk, positief sociaal en economisch 
effect zou hebben, zoals een stijging in de 
EU van het bbp per hoofd van 6,1 % tot 
9,6 % tegen 2050 hetgeen overeenkomt 
met 1,95 biljoen tot 3,15 biljoen EUR, 
10,5 miljoen extra banen tegen 2050, 
hetgeen helpt de armoede terug te 
dringen, en een stijging van het bbp van 
de lidstaten die tegen 2050 12 % zou 
kunnen bedragen;

Or. en

Amendement 35
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de opneming van 
een genderperspectief in de voorbereiding, 
het ontwerp en de uitvoering van, het 
toezicht op en de evaluatie van 
beleidsmaatregelen, voorschriften en 
uitgavenprogramma’s helpt bij de 
bevordering van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 36
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat lokale en D. overwegende dat de Europese 
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regionale overheden, 
gendergelijkheidsinstellingen en non-
gouvernementele organisaties nog 
onvoldoende betrokken zijn bij 
partnerschapsovereenkomsten en 
toezichtcomités;

Rekenkamer momenteel bezig is met de 
beoordeling van gendermainstreaming in 
de Europese begroting; overwegende dat 
dit controleverslag, dat in het eerste 
kwartaal van 2021 zal worden 
gepubliceerd, nuttige inzichten zal 
bevatten over de wijze waarop de 
genderdimensie in de maatregelen in het 
kader van het cohesiebeleid moet worden 
opgenomen in het MFK 2021-2027;

Or. en

Amendement 37
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat lokale en 
regionale overheden, 
gendergelijkheidsinstellingen en non-
gouvernementele organisaties nog 
onvoldoende betrokken zijn bij 
partnerschapsovereenkomsten en 
toezichtcomités;

D. overwegende dat lokale en 
regionale overheden nog onvoldoende 
betrokken zijn bij 
partnerschapsovereenkomsten en 
toezichtcomités;

Or. fr

Amendement 38
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat lokale en 
regionale overheden, 
gendergelijkheidsinstellingen en non-
gouvernementele organisaties nog 
onvoldoende betrokken zijn bij 
partnerschapsovereenkomsten en 

D. overwegende dat lokale en 
regionale overheden, 
gendergelijkheidsinstellingen, 
universitaire instellingen en non-
gouvernementele organisaties nog 
onvoldoende betrokken zijn bij 
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toezichtcomités; partnerschapsovereenkomsten en 
toezichtcomités;

Or. ro

Amendement 39
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de belangrijkste 
cruciale elementen om gendergelijkheid te 
bevorderen door middel van het 
cohesiebeleid tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020 onder 
andere bestonden uit de kloof tussen 
formele verklaringen in 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s en de 
daadwerkelijke uitvoering alsmede de 
ontoereikende politieke wil op dat gebied;

Or. en

Amendement 40
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s wordt 
verklaard dat daarmee de beginselen van 
gelijke kansen en non-discriminatie in 
aanmerking worden genomen en worden 
bevorderd;
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Or. en

Amendement 41
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat 
gendergerelateerde kwesties in de 
programmeringsperiode 2014-2020 
voornamelijk werden aangepakt door 
middel van de operationele programma’s 
in het kader van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF); overwegende dat het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) in dezelfde periode 
in zeer geringe mate bijdroeg tot de 
bevordering van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 42
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat vrouwen 
slechts 34,4 % van de zelfstandigen en 
30 % van de startende ondernemers in de 
Europese Unie vertegenwoordigen en nog 
steeds problemen met het verkrijgen van 
financiering ondervinden; overwegende 
dat het cohesiebeleid een belangrijke rol 
speelt bij het aanpakken van die kloof;
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Or. en

Amendement 43
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat er nog 
steeds een digitale genderkloof bestaat die 
moet worden aangepakt; overwegende dat 
het cohesiebeleid zou moeten helpen die 
kloof te overbruggen, die vaak nog grotere 
gevolgen heeft voor vrouwen die in 
plattelands- en afgelegen gebieden 
wonen;

Or. en

Amendement 44
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van gendergelijkheid;

E. overwegende dat de studie en 
vergelijking van uitgesplitste gegevens, 
gebaseerd op betrouwbare en 
geverifieerde bronnen, en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van de opsporing van mogelijke 
ongelijkheden of onrechtvaardigheden 
alsmede om doeltreffend beleid te 
ontwikkelen ter verdediging van gelijke 
rechten en vrijheden onder burgers;

Or. es
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Amendement 45
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van gendergelijkheid;

E. overwegende dat naar geslacht 
uitgesplitste gegevens worden beschouwd 
als nuttig om de lokale realiteit inzake 
gendergelijkheid en de behoeften aan EU-
steun in bepaalde sectoren of regio’s te 
kennen;

Or. fr

Amendement 46
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van gendergelijkheid;

E. overwegende dat naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen;

Or. en

Amendement 47
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat naar geslacht E. overwegende dat naar geslacht 
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uitgesplitste gegevens en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van gendergelijkheid;

uitgesplitste gegevens en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als essentieel voor de 
bevordering van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 48
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en de vaststelling 
van passende selectieprocedures worden 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van gendergelijkheid;

E. overwegende dat de vaststelling 
van passende selectieprocedures wordt 
beschouwd als nuttig voor de bevordering 
van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 49
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het gebruik van 
naar geslacht uitgesplitste gegevens en 
genderrelevante indicatoren van cruciaal 
belang is om het besluitvormingsproces te 
verbeteren en de uitkomst te beoordelen 
van de directe en indirecte maatregelen in 
het kader van het cohesiebeleid die 
bedoeld zijn om de genderongelijkheid 
tegen te gaan;
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Or. en

Amendement 50
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het ontbreekt aan 
coherent gendergelijkheidsbeleid en dat er 
nog geen uniform systeem bestaat dat 
ervoor zorgt dat gendermainstreaming in 
de EU-instellingen op identieke wijze 
wordt opgevat en uitgevoerd;

Schrappen

Or. es

Amendement 51
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het ontbreekt aan 
coherent gendergelijkheidsbeleid en dat er 
nog geen uniform systeem bestaat dat 
ervoor zorgt dat gendermainstreaming in 
de EU-instellingen op identieke wijze 
wordt opgevat en uitgevoerd;

F. overwegende dat het ontbreekt aan 
coherent beleid op het gebied van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
dat er nog geen uniform systeem bestaat 
dat ervoor zorgt dat gendermainstreaming 
in de EU-instellingen op identieke wijze 
wordt opgevat en uitgevoerd;

Or. en

Amendement 52
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de deelname van 
vrouwen aan alle fasen van de 
cohesiebeleidscyclus nog beperkt is, met 
name op het gebied van de ontwikkeling 
van operationele programma’s, de 
besluitvormingsprocessen en de integratie 
van gendergelijkheid in de 
tenuitvoerlegging van de geselecteerde 
projecten;

Or. en

Amendement 53
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat vrouwen en 
gemarginaliseerde groepen in hogere 
mate worden blootgesteld aan armoede, 
werkloosheid, baanonzekerheid, ongelijke 
arbeidsomstandigheden en -kansen, het 
onevenwicht tussen werk en privéleven, 
lichamelijk en psychologisch geweld en 
sociale en economische uitsluiting;

Or. en

Amendement 54
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 

G. overwegende dat de volledige 
omvang van de gevolgen van de pandemie 
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bestaande ongelijkheid heeft vergroot en 
een onevenredig groot effect heeft op 
vrouwen en gemarginaliseerde groepen;

voor de economie, de werkgelegenheid en 
maatschappelijke kwesties nog niet 
bekend is; overwegende dat de eerste 
studies suggereren dat de COVID-19-
pandemie de bestaande ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen heeft vergroot, onder 
andere door een toename van onbetaalde 
zorgtaken en een stijging van 
gendergerelateerd geweld; overwegende 
dat de volksgezondheidscrisis een 
onevenredig groot effect heeft op vrouwen 
en meisjes en in het bijzonder op vrouwen 
en meisjes uit gemarginaliseerde groepen, 
waarmee in het cohesiebeleid rekening 
moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 55
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot en 
een onevenredig groot effect heeft op 
vrouwen en gemarginaliseerde groepen;

G. overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot en 
een onevenredig groot effect heeft op 
vrouwen, niet alleen omdat zij vaak 
onzekere banen hebben, maar ook omdat 
zij vaak in de meerderheid zijn in sectoren 
die aan de pandemie zijn blootgesteld, 
zoals het onderwijs of de gezondheidszorg;

Or. fr

Amendement 56
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot en 
een onevenredig groot effect heeft op 
vrouwen en gemarginaliseerde groepen;

G. overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot en 
onevenredig grote gevolgen heeft gehad 
voor vrouwen en gemarginaliseerde 
groepen, met name wat betreft tijdelijke 
werkloosheid, het onevenwicht tussen 
werk en privéleven en huiselijk geweld, 
waarmee in het cohesiebeleid rekening 
moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 57
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot en 
een onevenredig groot effect heeft op 
vrouwen en gemarginaliseerde groepen;

G. overwegende dat de eerste studies 
suggereren dat de COVID-19-pandemie de 
bestaande ongelijkheid heeft vergroot, 
onder andere door een toename van 
zorgtaken en gendergerelateerd geweld, 
en een onevenredig groot effect heeft op 
vrouwen en gemarginaliseerde groepen;

Or. en

Amendement 58
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het aantal 
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gevallen van huiselijk geweld tegen 
vrouwen en meisjes gedurende de 
COVID-19-pandemie zorgwekkend is 
gestegen; overwegende dat dit verschijnsel 
de noodzaak van innovatievere 
oplossingen, waaronder digitale, heeft 
aangetoond; overwegende dat het 
cohesiebeleid, en meer in het bijzonder 
het komende ESF+, in dit verband van 
pas kan komen;

Or. en

Amendement 59
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het Europees 
herstelfonds gericht is op economische 
stimulansen voor sectoren met een hoog 
aandeel mannelijke werknemers, 
waardoor de genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt dreigt toe te nemen;

H. overwegende dat het Europees 
herstelfonds gericht is op economische 
stimulansen voor sectoren die bijzonder 
zijn getroffen door de gezondheidscrisis 
en de daaropvolgende economische crisis 
en dat de impact op de Europese 
samenleving als geheel derhalve 
langetermijneffecten heeft op de 
opleiding, inzetbaarheid en toekomst van 
deze bevolking; overwegende de snelle 
reactie van de Europese instellingen en de 
bereidheid om de Europese samenleving 
te steunen;

Or. es

Amendement 60
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement
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H. overwegende dat het Europees 
herstelfonds gericht is op economische 
stimulansen voor sectoren met een hoog 
aandeel mannelijke werknemers, 
waardoor de genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt dreigt toe te nemen;

H. overwegende dat het Europees 
herstelfonds gericht is op economische 
stimulansen voor sectoren die zwaar zijn 
getroffen door de crisis, die zowel door 
mannen als vrouwen worden 
vertegenwoordigd, waardoor de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt zou kunnen toenemen;

Or. en

Amendement 61
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het Europees 
herstelfonds gericht is op economische 
stimulansen voor sectoren met een hoog 
aandeel mannelijke werknemers, 
waardoor de genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt dreigt toe te nemen;

H. overwegende dat vrouwen en 
mannen niet dezelfde middelen, behoeften 
en voorkeuren hebben en dat veel 
beleidsmaatregelen niet genderneutraal 
zijn en vaak het mannelijke perspectief als 
norm hanteren;

Or. en

Amendement 62
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in de afgelopen 
decennia de grootste vooruitgang in de 
geschiedenis op het gebied van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen is geboekt 
dankzij het project van rechten en 
vrijheden waarop de Europese Unie is 
gebaseerd: onze liberale democratieën;

Or. es
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Amendement 63
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat kleine en 
middelgrote ondernemingen de 
ruggengraat van regionale economieën 
vormen; overwegende dat de bevordering 
van gelijkheid, het evenwicht tussen werk 
en privéleven, inclusieve aanwerving en 
gelijke beloning gendergelijkheid bij 
kmo’s mogelijk zullen maken;

Or. en

Amendement 64
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de doeltreffende 
uitvoering van het gendergelijkheidsbeleid 
bijdraagt aan het ombuigen van 
ontvolkingstendensen in 
convergentieregio’s die gevoelig zijn voor 
dit fenomeen;

Or. ro

Amendement 65
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat vrouwen en 
mannen diensten en infrastructuren vaak 
verschillend ervaren en de prioriteiten van 
vrouwen en mannen voor basisdiensten 
vaak niet dezelfde zijn;

Or. en

Amendement 66
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat we als Europese 
burgers trots moeten zijn op het bereiken 
van gelijke rechten en plichten, vrijheden 
en kansen tussen mannen en vrouwen, en 
derhalve moeten we dit succesvolle model 
wereldwijd bevorderen, met name daar 
waar deze ongelijkheden, vervolging van 
vrouwen om de eenvoudige reden dat je 
vrouw bent en schending van hun 
rechten, nog steeds bestaan;

Or. es

Amendement 67
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat veel 
investeringen verschillende gevolgen 
hebben voor vrouwen en voor mannen, 
waardoor het bij investeringen 
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noodzakelijk is om een 
gendergelijkheidsperspectief toe te 
passen;

Or. en

Amendement 68
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende de inzet, de 
moed en het leiderschap van vrouwen en 
mannen die het pad hebben geëffend in de 
strijd voor gelijkheid; overwegende de 
burgers die hebben bijgedragen aan de 
opbouw van de Europese ruimte van 
rechten en vrijheden waarin we leven en 
waarvan we genieten;

Or. es

Amendement 69
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende het belang dat 
vandaag bij een aantal van de 
belangrijkste politieke leidende functies 
en instellingen van Europa vrouwen aan 
het roer staan, een symbool van de gelijke 
kansen die we in onze samenleving 
hebben bereikt, waarbij vrouwen niet in 
de slachtofferrol worden geplaatst of een 
bijrol vervullen;

Or. es
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Amendement 70
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

De rol van het cohesiebeleid bij de 
bevordering van gendergelijkheid met 
gunstige effecten op sociaaleconomische 
groei en duurzame ontwikkeling

De rol van het cohesiebeleid bij de 
bevordering van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen met gunstige effecten op 
sociaaleconomische groei en duurzame 
ontwikkeling

Or. en

Amendement 71
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gendergelijkheid en in de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende middelen vereist;

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gelijke kansen tussen mensen en 
gebieden en in de uitvoering van de EU-
strategie inzake gendergelijkheid; brengt in 
herinnering dat de uitvoering van alle 
beleidsdoelstellingen passende middelen 
vereist;

Or. es

Amendement 72
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gendergelijkheid en in de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende middelen vereist;

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gendergelijkheid en in de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende en toereikende middelen vereist;

Or. en

Amendement 73
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gendergelijkheid en in de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende middelen vereist;

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid en de ESIF spelen in het 
bevorderen van gendergelijkheid en in de 
uitvoering van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende middelen vereist;

Or. en

Amendement 74
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gendergelijkheid en in de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende middelen vereist;

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gendergelijkheid en in de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende en duurzame middelen vereist;

Or. ro
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Amendement 75
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gendergelijkheid en in de uitvoering 
van de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid; brengt in herinnering dat 
de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende middelen vereist;

1. beklemtoont de belangrijke rol die 
het cohesiebeleid speelt in het bevorderen 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en in de uitvoering van de EU-strategie 
inzake gendergelijkheid; brengt in 
herinnering dat de uitvoering van alle 
beleidsdoelstellingen passende middelen 
vereist;

Or. en

Amendement 76
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er stellig van overtuigd dat 
gendergelijkheid nog steeds hoofdzakelijk 
in algemene termen aan bod komt en 
beperkt blijft tot de beleidsdomeinen van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in de 
contextanalyse- en de programmeringsfase, 
terwijl er meer aandacht voor moet komen 
in de uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase;

2. is er stellig van overtuigd dat 
gendergelijkheid nog steeds hoofdzakelijk 
in algemene termen aan bod komt en 
beperkt blijft tot de beleidsdomeinen van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in de 
contextanalyse- en de programmeringsfase, 
terwijl er meer aandacht voor moet komen 
in de uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase; beveelt de lidstaten aan bij 
de ontwikkeling en goedkeuring van 
operationele programma’s rekening te 
houden met maatregelen inzake 
gendergelijkheid;

Or. ro
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Amendement 77
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er stellig van overtuigd dat 
gendergelijkheid nog steeds hoofdzakelijk 
in algemene termen aan bod komt en 
beperkt blijft tot de beleidsdomeinen van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in de 
contextanalyse- en de programmeringsfase, 
terwijl er meer aandacht voor moet komen 
in de uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase;

2. is er stellig van overtuigd dat 
gendergelijkheid nog steeds hoofdzakelijk 
in algemene termen aan bod komt en 
beperkt blijft tot de beleidsdomeinen van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in de 
contextanalyse- en de programmeringsfase, 
terwijl er meer aandacht voor moet komen 
in de uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase; herinnert eraan dat voor 
elke programmeringsfase strategische 
acties nodig zijn om de prioriteitsgebieden 
die bijdragen tot gendergelijkheid en 
duurzame ontwikkeling vast te stellen;

Or. en

Amendement 78
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er stellig van overtuigd dat 
gendergelijkheid nog steeds hoofdzakelijk 
in algemene termen aan bod komt en 
beperkt blijft tot de beleidsdomeinen van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in 
de contextanalyse- en de 
programmeringsfase, terwijl er meer 
aandacht voor moet komen in de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase;

2. is van mening dat gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen nog steeds 
hoofdzakelijk in algemene termen aan bod 
komt in de context van de analyse- en de 
programmeringsfase, terwijl er meer 
aandacht aan besteed zou kunnen worden 
in de uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase;

Or. en
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Amendement 79
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er stellig van overtuigd dat 
gendergelijkheid nog steeds hoofdzakelijk 
in algemene termen aan bod komt en 
beperkt blijft tot de beleidsdomeinen van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in de 
contextanalyse- en de programmeringsfase, 
terwijl er meer aandacht voor moet komen 
in de uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase;

2. is er stellig van overtuigd dat 
gendergelijkheid nog steeds hoofdzakelijk 
in algemene termen aan bod komt en 
beperkt blijft tot de beleidsdomeinen van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in de 
contextanalyse- en de programmeringsfase, 
terwijl er regelmatig meer aandacht voor 
moet komen in de uitvoerings-, de 
monitoring- en de evaluatiefase;

Or. en

Amendement 80
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat de EU-regels op een 
duidelijke en expliciete manier moeten 
worden geformuleerd en bindend moeten 
zijn wat betreft gendergelijkheid;

3. is er stellig van overtuigd dat de 
EU-regels op een duidelijke en expliciete 
manier moeten worden geformuleerd en 
ook gericht moeten zijn op het versterken 
van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen wanneer dit passend wordt 
geacht met betrekking tot de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 81
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat de EU-regels op een 
duidelijke en expliciete manier moeten 
worden geformuleerd en bindend moeten 
zijn wat betreft gendergelijkheid;

3. meent dat de EU-regels op een 
duidelijke en expliciete manier moeten 
worden geformuleerd en bindend moeten 
zijn wat betreft gendergelijkheid; 
benadrukt dat het gebrek aan passende 
middelen een belangrijke oorzaak van 
discriminatie is;

Or. en

Amendement 82
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat de EU-regels op een 
duidelijke en expliciete manier moeten 
worden geformuleerd en bindend moeten 
zijn wat betreft gendergelijkheid;

3. meent dat de EU-regels op een 
duidelijke manier moeten worden 
geformuleerd, zodat de toepassing ervan 
altijd in het belang van de burgers wordt 
vergemakkelijkt;

Or. es

Amendement 83
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat de EU-regels op een 
duidelijke en expliciete manier moeten 
worden geformuleerd en bindend moeten 
zijn wat betreft gendergelijkheid;

3. meent dat de EU-regels op een 
duidelijke en expliciete manier moeten 
worden geformuleerd en stimulerend 
moeten zijn wat betreft gendergelijkheid;

Or. fr
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Amendement 84
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de noodzaak van een 
sterke politieke inzet met het oog op het 
belang van gendergelijkheid voor de hele 
bevolking en voor economische groei en 
territoriale ontwikkeling;

4. benadrukt de noodzaak van een 
sterke politieke inzet met het oog op het 
belang van gendergelijkheid voor de hele 
bevolking en voor economische groei en 
territoriale ontwikkeling; benadrukt de 
noodzaak van een sterke strategie voor het 
evenwicht tussen werk en privéleven 
waarmee de EU gendergelijkheid kan 
bevorderen; is van mening dat een goed 
evenwicht tussen werk en privéleven van 
essentieel belang is om de druk op 
vrouwen tijdens verlof om gezinsredenen 
te verlichten en daarmee het gebrek aan 
vrije tijd als gevolg van de ongelijke 
verdeling van zorgtaken in de privésfeer te 
verminderen;

Or. en

Amendement 85
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de noodzaak van een 
sterke politieke inzet met het oog op het 
belang van gendergelijkheid voor de hele 
bevolking en voor economische groei en 
territoriale ontwikkeling;

4. benadrukt de noodzaak van een 
sterke politieke inzet met het oog op het 
belang van gendergelijkheid voor de hele 
bevolking en voor eerlijke, inclusieve en 
duurzame economische groei en 
territoriale ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 86
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de noodzaak van een 
sterke politieke inzet met het oog op het 
belang van gendergelijkheid voor de hele 
bevolking en voor economische groei en 
territoriale ontwikkeling;

4. benadrukt de noodzaak van een 
sterke politieke inzet met het oog op het 
belang van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen voor de hele bevolking en voor 
economische groei en territoriale 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 87
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de aandacht voor 
gendergelijkheid in het openbaar debat en 
op de nationale en EU-beleidsagenda in 
het kader van het cohesiebeleid na 2020, 
is verminderd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 88
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de aandacht voor 
gendergelijkheid in het openbaar debat en 
op de nationale en EU-beleidsagenda in 

Schrappen
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het kader van het cohesiebeleid na 2020, 
is verminderd;

Or. en

Amendement 89
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de aandacht voor 
gendergelijkheid in het openbaar debat en 
op de nationale en EU-beleidsagenda in het 
kader van het cohesiebeleid na 2020, is 
verminderd;

5. is van mening dat de 
representativiteit van alle sociale groepen 
voldoende weerspiegeld wordt in de 
publieke ruimte, indien mogelijk zou het 
nodig zijn om de aandacht te vestigen op 
ouderen die niet meer in het debat 
voorkomen en niet meer op passende 
wijze worden geraadpleegd of 
vertegenwoordigd wat betreft de impact 
die het overheidsbeleid heeft op hun 
dagelijks leven, en dringt erop aan dat 
hiermee rekening wordt gehouden in de 
nationale en EU-beleidsagenda in het kader 
van het cohesiebeleid na 2020;

Or. es

Amendement 90
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerd governancekader inzake 
gendergelijkheid, nationale richtsnoeren en 
technische ondersteuning en sterkere 
controles op EU-niveau na de aanneming 
van de operationele programma’s;

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerd governancekader tussen alle 
betrokken overheden alsmede beheerders, 
nationale richtsnoeren en technische 
ondersteuning en sterkere controles op EU-
niveau na de aanneming van de 
operationele programma’s; vraagt tevens 
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dat bij de ontwikkeling van de 
economische en sociale 
ontwikkelingsdoelstellingen van deze 
programma’s rekening wordt gehouden 
met de samenhang met de uit het 
herstelplan voortvloeiende nationale 
plannen;

Or. es

Amendement 91
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerd governancekader inzake 
gendergelijkheid, nationale richtsnoeren en 
technische ondersteuning en sterkere 
controles op EU-niveau na de aanneming 
van de operationele programma’s;

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerd governancekader inzake 
gendergelijkheid, nationale richtsnoeren en 
technische ondersteuning voor de 
monitoring van gendereffecten, 
beschikbaar in de officiële EU-talen, 
alsmede sterkere controles op EU-niveau 
na de aanneming van de operationele 
programma’s;

Or. en

Amendement 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerd governancekader inzake 
gendergelijkheid, nationale richtsnoeren en 
technische ondersteuning en sterkere 
controles op EU-niveau na de aanneming 
van de operationele programma’s;

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerde follow-up inzake 
gendergelijkheid, nationale richtsnoeren en 
technische ondersteuning, met name om de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie 
voor onzekere banen en de meest 
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bedreigde activiteiten te compenseren;

Or. fr

Amendement 93
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerd governancekader inzake 
gendergelijkheid, nationale richtsnoeren en 
technische ondersteuning en sterkere 
controles op EU-niveau na de aanneming 
van de operationele programma’s;

6. benadrukt het belang van een 
gecoördineerd governancekader inzake 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
nationale richtsnoeren en technische 
ondersteuning hiervoor;

Or. en

Amendement 94
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak om te 
investeren in de sociaaleconomische 
bescherming voor huisvrouwen, vanwege 
het feit dat vrouwen meestal de zorgtaken 
in de privésfeer op zich nemen en 
krachtens de wetgeving van veel lidstaten 
geen socialebeschermingsrechten hebben;

Or. en

Amendement 95
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de ontoereikende 
opleidingsactiviteiten en 
capaciteitsopbouw bij beheersautoriteiten 
en uitvoeringspartners met betrekking tot 
de genderdimensie van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en op de 
ontoereikende monitoring- en 
evaluatiesystemen op gendergebied;

7. acht het noodzakelijk om de 
vorming van vaardigheden en capaciteiten 
bij beheersautoriteiten en 
uitvoeringspartners te versterken met 
betrekking tot de evaluatie van 
vergelijkende gegevens over gelijkheid 
inzake de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en de ontoereikende 
monitoring- en evaluatiesystemen wat 
betreft het beheer en de uitsplitsing van 
nuttige gegevens om mogelijke 
ongelijkheden tussen burgers op te 
sporen;

Or. es

Amendement 96
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de ontoereikende 
opleidingsactiviteiten en 
capaciteitsopbouw bij beheersautoriteiten 
en uitvoeringspartners met betrekking tot 
de genderdimensie van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en op 
de ontoereikende monitoring- en 
evaluatiesystemen op gendergebied;

7. wijst op de ontoereikende 
monitoring- en evaluatiesystemen op het 
gebied van gendergelijkheid;

Or. fr

Amendement 97
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de ontoereikende 
opleidingsactiviteiten en 
capaciteitsopbouw bij beheersautoriteiten 
en uitvoeringspartners met betrekking tot 
de genderdimensie van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en op de 
ontoereikende monitoring- en 
evaluatiesystemen op gendergebied;

7. acht het noodzakelijk dat de 
opleidingsactiviteiten en 
capaciteitsopbouw bij beheersautoriteiten 
en uitvoeringspartners met betrekking tot 
de genderdimensie van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen verder 
worden ontwikkeld en dat er een 
gecoördineerde monitoringstrategie, een 
coherente methode en evaluatiesystemen 
komen;

Or. en

Amendement 98
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de ontoereikende 
opleidingsactiviteiten en 
capaciteitsopbouw bij beheersautoriteiten 
en uitvoeringspartners met betrekking tot 
de genderdimensie van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en op de 
ontoereikende monitoring- en 
evaluatiesystemen op gendergebied;

7. wijst op de ontoereikende 
betrokkenheid van beheersautoriteiten en 
uitvoeringspartners bij opleiding en 
capaciteitsopbouw met betrekking tot de 
genderdimensie van de Europese structuur- 
en investeringsfondsen en op de 
ontoereikende monitoring- en 
evaluatiesystemen op gendergebied;

Or. ro

Amendement 99
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het ontbreekt aan een 
bindende gendergelijkheidsstrategie op 
nationaal en regionaal niveau en aan 

8. benadrukt dat het ontbreekt aan 
bewustwording rond de voordelen die het 
nastreven van gendergelijkheid oplevert 
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bewustwording rond de voordelen die het 
nastreven van gendergelijkheid oplevert 
voor sociaaleconomische groei en 
duurzame ontwikkeling;

voor sociaaleconomische groei en 
duurzame ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 100
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het ontbreekt aan 
een bindende gendergelijkheidsstrategie 
op nationaal en regionaal niveau en aan 
bewustwording rond de voordelen die het 
nastreven van gendergelijkheid oplevert 
voor sociaaleconomische groei en 
duurzame ontwikkeling;

8. benadrukt het gebrek aan 
bewustwording rond de voordelen die het 
nastreven van gelijke kansen tussen 
vrouwen en mannen oplevert voor 
sociaaleconomische groei en duurzame 
ontwikkeling;

Or. es

Amendement 101
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het ontbreekt aan een 
bindende gendergelijkheidsstrategie op 
nationaal en regionaal niveau en aan 
bewustwording rond de voordelen die het 
nastreven van gendergelijkheid oplevert 
voor sociaaleconomische groei en 
duurzame ontwikkeling;

8. benadrukt de behoefte aan een 
bindende gendergelijkheidsstrategie op 
nationaal en regionaal niveau en aan 
bewustwordingsprogramma’s rond de 
voordelen die het nastreven van 
gendergelijkheid oplevert voor 
sociaaleconomische groei en duurzame 
ontwikkeling;

Or. ro



PE662.029v01-00 48/95 AM\1220245NL.docx

NL

Amendement 102
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het ontbreekt aan een 
bindende gendergelijkheidsstrategie op 
nationaal en regionaal niveau en aan 
bewustwording rond de voordelen die het 
nastreven van gendergelijkheid oplevert 
voor sociaaleconomische groei en 
duurzame ontwikkeling;

8. benadrukt dat het ontbreekt aan 
bewustwording rond de voordelen die het 
nastreven van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen oplevert voor 
sociaaleconomische groei en duurzame 
ontwikkeling op nationaal en regionaal 
niveau;

Or. en

Amendement 103
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld, met name in 
het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel, 
om rekening te houden met de uitdagingen 
op het gebied van een doeltreffend lokaal 
en regionaal gelijkheidsbeleid;

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld, in het kader 
van de partnerschapsovereenkomst en bij 
de uitwerking van het 
partnerschapsbeginsel, om rekening te 
houden met de uitdagingen op het gebied 
van een doeltreffend lokaal en regionaal 
gelijkheidsbeleid; moedigt de lidstaten aan 
campagnes te voeren om gelijkheidsbeleid 
te bevorderen, met name wat betreft het 
combineren van werk en privéleven, het 
wegnemen van genderstereotypen bij 
beroepskeuzen en het verbeteren van de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen;

Or. en
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Amendement 104
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld, met name in 
het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel, 
om rekening te houden met de uitdagingen 
op het gebied van een doeltreffend lokaal 
en regionaal gelijkheidsbeleid;

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld van 
universiteiten, werkgevers en vakbonden, 
met name in het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel, 
om rekening te houden met de uitdagingen 
op het gebied van een doeltreffend lokaal 
en regionaal gelijkheidsbeleid;

Or. ro

Amendement 105
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld, met name in 
het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel, 
om rekening te houden met de uitdagingen 
op het gebied van een doeltreffend lokaal 
en regionaal gelijkheidsbeleid;

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
economisch en maatschappelijk 
middenveld, met name in het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel 
op horizontale wijze, om rekening te 
houden met de uitdagingen op het gebied 
van een doeltreffend lokaal en regionaal 
gelijkheidsbeleid;

Or. ro

Amendement 106
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Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld, met name in 
het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel, 
om rekening te houden met de uitdagingen 
op het gebied van een doeltreffend lokaal 
en regionaal gelijkheidsbeleid;

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden, met name in het 
kader van de partnerschapsovereenkomst 
en bij de uitwerking van het 
partnerschapsbeginsel, om rekening te 
houden met de uitdagingen op het gebied 
van een doeltreffend lokaal en regionaal 
gelijkheidsbeleid;

Or. fr

Amendement 107
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld, met name in 
het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel, 
om rekening te houden met de uitdagingen 
op het gebied van een doeltreffend lokaal 
en regionaal gelijkheidsbeleid;

9. verzoekt de lidstaten om nauw 
samen te werken met de lokale en 
regionale overheden en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld, met name in 
het kader van de 
partnerschapsovereenkomst en bij de 
uitwerking van het partnerschapsbeginsel, 
om rekening te houden met de uitdagingen 
op het gebied van een doeltreffend lokaal 
en regionaal gelijkheidsbeleid;

Or. en

Amendement 108
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
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Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken;

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken; benadrukt in dat 
opzicht het potentieel van het 
EFRO/Cohesiefonds om de kloof te 
overbruggen waarmee vrouwen nog 
steeds te maken hebben, vooral met 
betrekking tot vrouwelijk 
ondernemerschap en de digitale sector;

Or. en

Amendement 109
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
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voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken;

voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken; wijst op de 
noodzaak om met name mensen ervan 
bewust te maken dat voor de toepassing 
van een genderperspectief geen 
afwegingen moeten worden gemaakt, 
maar dat dit juist een aanvulling op 
andere projectdoelstellingen vormt;

Or. en

Amendement 110
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken;

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités moeten beschikken over 
duidelijkere indicatoren voor de 
efficiëntie en doeltreffendheid van de 
programma’s, in overeenstemming met de 
gestelde doelen, met name in het kader van 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO);

Or. es

Amendement 111
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 
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deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken;

deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten; meent dat er een gebrek is aan 
richtsnoeren, opleidingsprogramma’s en 
concrete voorbeelden van goede praktijken 
om dit probleem aan te pakken;

Or. en

Amendement 112
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken;

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
toezichtcomités een beperkte 
deskundigheid hebben met betrekking tot 
de uitvoering van een genderperspectief in 
concrete projecten, met name in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat de 
richtsnoeren, opleidingsprogramma’s en 
concrete voorbeelden van goede praktijken 
om dit probleem aan te pakken beperkt 
blijven;

Or. ro

Amendement 113
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 

10. is van mening dat de 
belanghebbenden bij programma’s en de 
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toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om een 
genderperspectief uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken;

toezichtcomités nog steeds de 
deskundigheid ontberen om 
gendergelijkheid uit te voeren in concrete 
projecten, met name in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); meent dat er een 
gebrek is aan richtsnoeren, 
opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit 
probleem aan te pakken;

Or. fr

Amendement 114
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de dimensie van 
gendergelijkheid ondersteund zou kunnen 
worden door vrouwelijke ondernemers en 
managers te bevorderen en genderkloven 
in posities in de besluitvorming van 
ondernemingen weg te nemen; dringt er 
bij de Raad op aan overeenstemming te 
bereiken over de richtlijn inzake de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen (richtlijn vrouwelijke 
bestuurders), aangezien dat een zeer 
belangrijk instrument is voor het bereiken 
van een groter genderevenwicht in 
economische besluitvorming op het 
hoogste niveau;

Or. en

Amendement 115
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt de noodzaak van meer 
investeringen in strategieën voor gelijke 
kansen en de bestrijding van 
discriminatie, alsmede actieve inclusie, de 
strijd tegen alle vormen van discriminatie, 
de bevordering van gelijke toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, en om voortijdig schoolverlaten 
te verminderen en te voorkomen; acht het 
cruciaal dat er meer wordt geïnvesteerd in 
de bevordering van gelijke toegang tot 
basis- en secundair onderwijs en 
universitaire studies, en in strategieën 
voor een leven lang leren;

Or. en

Amendement 116
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s moeten zorgen voor 
gendergelijkheid in de voorbereidings-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht of seksuele geaardheid;

11. benadrukt dat alle in het kader van 
het cohesiebeleid uitgevoerde programma’s 
moeten zorgen voor gendergelijkheid in de 
voorbereidings-, de uitvoerings-, de 
monitoring- en de evaluatiefase en iedereen 
gelijke kansen moeten bieden, zonder 
discriminatie op basis van geslacht of 
seksuele geaardheid; is van mening dat in 
de samenstelling van deskundigengroepen 
in de verschillende fasen van de 
beleidscyclus het aantal mannen en 
vrouwen met elkaar in evenwicht moet 
zijn;

Or. en
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Amendement 117
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s moeten zorgen voor 
gendergelijkheid in de voorbereidings-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht of seksuele geaardheid;

11. is van mening dat, in voorkomend 
geval en onverminderd overige 
beleidsdoelstellingen, alle in het kader van 
het cohesiebeleid uitgevoerde programma’s 
moeten zorgen voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in de voorbereidings-
, de uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht of seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 118
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s moeten zorgen voor 
gendergelijkheid in de voorbereidings-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht of seksuele geaardheid;

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s moeten zorgen voor 
gendergelijkheid in de voorbereidings-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht of seksuele geaardheid, 
onder andere door middel van positieve 
actie wanneer dat noodzakelijk en 
toepasselijk is;

Or. en
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Amendement 119
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s moeten zorgen voor 
gendergelijkheid in de voorbereidings-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht of seksuele geaardheid;

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s moeten zorgen voor 
gendergelijkheid in de voorbereidings-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 120
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s moeten zorgen voor 
gendergelijkheid in de voorbereidings-, de 
uitvoerings-, de monitoring- en de 
evaluatiefase en iedereen gelijke kansen 
moeten bieden, zonder discriminatie op 
basis van geslacht of seksuele geaardheid;

11. is van mening dat alle in het kader 
van het cohesiebeleid uitgevoerde 
programma’s rekening moeten houden 
met gendergelijkheid in de voorbereidings-
, de monitoring- en de evaluatiefase en 
iedereen gelijke kansen moeten bieden, 
zonder discriminatie;

Or. fr

Amendement 121
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en hun respectieve autoriteiten 
om de beginselen van de rechtsstaat te 
volgen – met inbegrip van het non-
discriminatiebeginsel en de eerbiediging 
van de grondrechten – wanneer zij 
besluiten nemen over de financiering van 
programma’s of regio’s, en, in geval van 
inbreuk op deze beginselen, hierop 
monitoring, onderzoek en passende 
maatregelen te laten volgen, waarbij zij 
altijd zorg moeten dragen voor de 
bescherming van de uiteindelijke 
begunstigden; benadrukt dat zogenaamde 
LGBTI-vrije zones die beginselen 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 122
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt er bij de Raad op aan de 
ratificatie door de EU van het Verdrag 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen af te ronden; 
verzoekt de Commissie een 
rechtshandeling in te dienen waarmee alle 
vormen van gendergerelateerd geweld 
worden aangepakt en de noodzakelijke 
stappen worden gezet om geweld tegen 
vrouwen op te nemen in de lijst van door 
de EU erkende misdaden;

Or. en
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Amendement 123
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beklemtoont dat met de acties om 
de genderkloof te overbruggen in het 
kader van het cohesiebeleid een 
intersectionele aanpak moet worden 
gehanteerd waarmee eveneens rekening 
wordt gehouden met leeftijd, ras en 
handicaps;

Or. en

Amendement 124
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is van mening dat de begunstigden 
van het cohesiebeleid geen discriminerend 
beleid mogen hanteren, in het bijzonder 
beleid dat gericht is tegen minderheden 
die nog steeds het slachtoffer zijn van 
discriminatie, zoals de LGBTI-
gemeenschap; spoort ertoe aan om 
aanvragen van mogelijke begunstigden af 
te wijzen, waaronder die van regionale of 
lokale overheden, die discriminerend 
beleid hebben gevoerd tegen leden van de 
LGBTI-gemeenschap, zoals het uitroepen 
van “LGBTI-vrije zones”;

Or. en
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Amendement 125
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. meent dat met het cohesiebeleid 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
vrouwen die wonen in 
plattelandsgebieden, in gebieden die een 
industriële overgang doormaken, en in 
regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals regio’s met een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid, alsmede 
insulaire en grensoverschrijdende regio’s 
en berggebieden;

Or. en

Amendement 126
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. wijst erop dat de synergieën 
tussen cohesiefondsen, herstelfondsen en 
andere bestaande programma’s moeten 
worden verbeterd, zoals programma’s die 
bedoeld zijn om de 
arbeidsomstandigheden van vrouwen te 
verbeteren – onder meer door de 
genderloonkloof en onzeker werk te 
bestrijden –, te investeren in 
zorgfaciliteiten, gendergerelateerd geweld 
te voorkomen en te bestrijden, en toegang 
tot diensten voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
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verzekeren;

Or. en

Amendement 127
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; wijst derhalve erop dat het 
cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij het 
veiligstellen van investeringen in de 
zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een 
zorgeconomie te ondersteunen;

12. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; wijst derhalve erop dat het 
cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij het 
veiligstellen van investeringen in de 
zorgverlening; verzoekt de lidstaten 
beschikbare financiering van het 
cohesiebeleid in de eerste plaats te 
gebruiken voor het verstrekken van zorg, 
niet alleen om tegemoet te komen aan de 
toenemende behoefte aan 
zorginfrastructuur, maar ook om 
genderkloven op het gebied van 
werkgelegenheid, de daaruit 
voortvloeiende loon- en pensioenkloof en 
arbeidsmarktsegregatie doeltreffend aan 
te pakken en, bijgevolg, om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een 
zorgeconomie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 128
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; wijst derhalve erop dat het 
cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij het 
veiligstellen van investeringen in de 
zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een 
zorgeconomie te ondersteunen;

12. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; wijst derhalve erop dat het 
cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij het 
veiligstellen van toereikende investeringen 
in de zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren, 
informele arbeid en onzekerheid tegen te 
gaan en nieuwe hoogwaardige banen te 
scheppen in deze sector en een transitie 
naar een voor iedereen toegankelijke 
zorgeconomie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 129
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; wijst derhalve erop dat het 
cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij het 
veiligstellen van investeringen in de 
zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een 
zorgeconomie te ondersteunen;

12. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; merkt op dat 80 % van alle zorg die 
in de EU wordt verleend, wordt verleend 
door (onbetaalde) mantelzorgers, waarvan 
75 % vrouwen zijn; wijst derhalve erop dat 
het cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij 
het veiligstellen van investeringen in de 
zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een 
zorgeconomie te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 130
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. erkent de last die op de schouders 
van vrouwen rust als voornaamste 
verzorgers in formele en informele 
situaties, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; wijst derhalve erop dat het 
cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij het 
veiligstellen van investeringen in de 
zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een 
zorgeconomie te ondersteunen;

12. erkent de last die op de schouders 
van verzorgers in formele en informele 
situaties rust, en de sociale waarde van die 
zorg, met name tijdens de COVID-19-
crisis; wijst derhalve erop dat het 
cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij het 
veiligstellen van investeringen in de 
zorgverlening om de 
arbeidsomstandigheden in deze sector te 
verbeteren en een transitie naar een betere 
zorgeconomie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 131
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op de relevante rol die de 
cohesiefondsen spelen in het aantrekken 
van investeringen in zorgdiensten; 
verzoekt de Commissie een zorgdeal voor 
Europa voor te stellen die is gericht op het 
ondersteunen van een transitie naar een 
zorgeconomie waarin het cohesiebeleid 
een essentiële rol speelt;

Or. en
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Amendement 132
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt het feit dat talloze 
vrouwen worden geconfronteerd met de 
uitdagingen van de COVID-19-pandemie, 
waaronder lockdowns teneinde de 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, wat tot pieken in de meldingen van 
huiselijk geweld heeft geleid; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om middelen 
uit het Cohesiefonds toe te wijzen aan het 
opzetten van plannen voor het aanpakken 
van de mondiale toename van 
gendergerelateerd geweld dat door 
natuurrampen en pandemieën kan 
worden veroorzaakt; merkt op dat de 
pandemie in veel EU-landen ernstige 
tekortkomingen in 
ondersteuningssystemen voor de 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
aan het licht heeft gebracht; merkt op dat 
er grote regionale, nationale en lokale 
verschillen bestaan in de hoeveelheid 
financiering en de kwaliteit van de 
diensten die worden geleverd aan 
vrouwen en kinderen die het slachtoffer 
zijn van gendergerelateerd geweld, waar 
ook lichamelijk, seksueel, psychologisch 
en economisch geweld onder vallen; 
merkt op dat het cohesiebeleid moet 
gericht zijn op het wegnemen van die 
ongelijkheden in de toegang tot diensten 
waarmee de fundamentele mensenrechten 
van vrouwen en kinderen die het 
slachtoffer zijn van gendergerelateerd 
geweld worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 133
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Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. benadrukt dat de COVID-
19-pandemie veel ongelijkheden aan het 
licht heeft gebracht en dat daarvan de 
digitale kloof een zeer ernstige is die met 
name minder ontwikkelde regio’s, 
vrouwen, ouderen en inwoners van de 
ultraperifere gebieden en van plattelands-, 
afgelegen en ontvolkte gebieden treft; 
merkt op dat er meer moet worden 
geïnvesteerd in digitalisering, digitale 
innovatie en digitale verbondenheid, wat 
een eerlijke en gelijke overgang mogelijk 
zal maken naar een digitalere economie 
en een digitaal online onderwijsstelsel dat 
voor alle burgers toegankelijk is, met 
name voor de meest kwetsbaren in de 
samenleving;

Or. en

Amendement 134
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen moet ondersteunen om de 
digitale genderkloof te overbruggen en de 
groene en de digitale transitie te 
ondersteunen;

13. erkent dat innovatie een belangrijk 
element is voor het stimuleren van groei 
en banen in Europa en dat strategieën op 
maat elke regio in staat kunnen stellen 
haar eigen concurrentievoordelen vast te 
stellen en te ontwikkelen; benadrukt dat 
het cohesiebeleid de gelijke toegang van 
vrouwen tot opleidingen moet 
ondersteunen om de digitale genderkloof te 
overbruggen en de groene en de digitale 



PE662.029v01-00 66/95 AM\1220245NL.docx

NL

transitie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 135
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen moet ondersteunen om de 
digitale genderkloof te overbruggen en de 
groene en de digitale transitie te 
ondersteunen;

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen moet ondersteunen om de 
digitale genderkloof te overbruggen en de 
groene en de digitale transitie te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door een 
stijging van het aantal vrouwelijke 
afgestudeerden in STEM-vakken, alsmede 
met hun betrokkenheid in sectoren die 
cruciaal zijn voor de ecologische transitie, 
zoals de energiesector;

Or. en

Amendement 136
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen moet ondersteunen om de 
digitale genderkloof te overbruggen en de 
groene en de digitale transitie te 
ondersteunen;

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen moet ondersteunen, positieve 
maatregelen moet uitvoeren om de digitale 
genderkloof te overbruggen en de groene 
en de digitale transitie te ondersteunen, en 
daarbij werknemers moet beschermen die 
door deze transities zullen worden 



AM\1220245NL.docx 67/95 PE662.029v01-00

NL

getroffen;

Or. en

Amendement 137
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen moet ondersteunen om de 
digitale genderkloof te overbruggen en de 
groene en de digitale transitie te 
ondersteunen;

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen en mannen 
tot opleidingen moet ondersteunen om de 
genderkloof te overbruggen en de 
rechtvaardige, groene en de digitale 
transitie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 138
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen moet ondersteunen om de 
digitale genderkloof te overbruggen en de 
groene en de digitale transitie te 
ondersteunen;

13. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
gelijke toegang van vrouwen tot 
opleidingen en werkgelegenheid moet 
ondersteunen om de digitale genderkloof te 
overbruggen en de groene en de digitale 
transitie te ondersteunen;

Or. ro

Amendement 139
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten, om 
genderongelijkheid te bestrijden, de sociale 
veerkracht te vergroten en economische, 
sociale en gezondheidscrises het hoofd te 
bieden;

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten en 
sociale infrastructuur, om 
genderongelijkheid te bestrijden, de sociale 
veerkracht te vergroten en economische, 
sociale en gezondheidscrises het hoofd te 
bieden;

Or. en

Amendement 140
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten, om 
genderongelijkheid te bestrijden, de 
sociale veerkracht te vergroten en 
economische, sociale en gezondheidscrises 
het hoofd te bieden;

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten, om de 
verschillende mogelijke ongelijkheden te 
bestrijden, de sociale veerkracht te 
vergroten en economische, sociale en 
gezondheidscrises het hoofd te bieden;

Or. es

Amendement 141
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten, om 

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten, 
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genderongelijkheid te bestrijden, de sociale 
veerkracht te vergroten en economische, 
sociale en gezondheidscrises het hoofd te 
bieden;

waaronder gezondheidszorg, om 
genderongelijkheid te bestrijden, de sociale 
veerkracht te vergroten en economische, 
sociale en gezondheidscrises het hoofd te 
bieden;

Or. en

Amendement 142
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten, om 
genderongelijkheid te bestrijden, de 
sociale veerkracht te vergroten en 
economische, sociale en gezondheidscrises 
het hoofd te bieden;

14. onderstreept de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij het investeren in 
hoogwaardige openbare diensten, om 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
te bestrijden, de sociale veerkracht te 
vergroten en economische, sociale en 
gezondheidscrises het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 143
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid gericht is op de 
harmonieuze ontwikkeling van de regio’s 
dankzij de doelstelling van economische 
convergentie, en daardoor aan het welzijn 
van de burgers bijdraagt; begrijpt dat de 
werkelijkheid van de Europese burgers 
afhangt van de verschillende contexten 
waarin zij zich ontwikkelen en dat het 
toekennen van prioriteit aan sommige 
groepen kan leiden tot ongewenste 
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gevolgen en nieuwe vormen van 
discriminatie;

Or. es

Amendement 144
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. beklemtoont dat de steden en 
regio’s die al lange tijd het voortouw 
nemen in de richting van gendergelijkheid 
een belangrijke rol hebben gespeeld, dat 
geldt ook voor Europese initiatieven op 
het gebied van stedelijke ontwikkeling, 
zoals Leipzig Charta;

Or. en

Amendement 145
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Gendergelijkheid in het cohesiebeleid voor 
de periode na 2020

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 
het cohesiebeleid voor de periode na 2020

Or. en

Amendement 146
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een sterk politiek 
engagement voor gendergelijkheid op 
nationaal en EU-niveau om ervoor te 
zorgen dat nationale en lokale 
belanghebbenden meer aandacht gaan 
besteden aan gendergelijkheid, vanuit het 
oogpunt van de mensenrechten en als 
cruciale factor voor sociaaleconomische 
ontwikkeling, en om meer verbintenissen 
op dit gebied te bevorderen;

15. roept op tot een sterk politiek 
engagement voor gendergelijkheid op 
nationaal en EU-niveau om ervoor te 
zorgen dat nationale en lokale 
belanghebbenden meer aandacht gaan 
besteden aan de valorisatie van onzekere 
of slechtbetaalde banen, maar met een 
hoge sociale waarde, die hoofdzakelijk 
door vrouwen worden uitgeoefend; 
benadrukt de noodzaak van een sterk 
politiek engagement bij de verdediging 
van de juridische gendergelijkheid en om 
meer verbintenissen op dit gebied te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 147
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een sterk politiek 
engagement voor gendergelijkheid op 
nationaal en EU-niveau om ervoor te 
zorgen dat nationale en lokale 
belanghebbenden meer aandacht gaan 
besteden aan gendergelijkheid, vanuit het 
oogpunt van de mensenrechten en als 
cruciale factor voor sociaaleconomische 
ontwikkeling, en om meer verbintenissen 
op dit gebied te bevorderen;

15. roept op tot een sterk politiek 
engagement voor gendergelijkheid op 
regionaal, nationaal en EU-niveau om 
ervoor te zorgen dat nationale, regionale 
en lokale belanghebbenden meer aandacht 
gaan besteden aan gendergelijkheid, vanuit 
het oogpunt van de mensenrechten en als 
cruciale factor voor sociaaleconomische 
ontwikkeling, en om meer verbintenissen 
op dit gebied te bevorderen;

Or. en

Amendement 148
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een sterk politiek 
engagement voor gendergelijkheid op 
nationaal en EU-niveau om ervoor te 
zorgen dat nationale en lokale 
belanghebbenden meer aandacht gaan 
besteden aan gendergelijkheid, vanuit het 
oogpunt van de mensenrechten en als 
cruciale factor voor sociaaleconomische 
ontwikkeling, en om meer verbintenissen 
op dit gebied te bevorderen;

15. roept op tot een sterk politiek 
engagement voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op EU-niveau om 
ervoor te zorgen dat nationale en lokale 
belanghebbenden meer aandacht gaan 
besteden aan het gelijkheidsaspect, vanuit 
het oogpunt van de mensenrechten en als 
cruciale factor voor sociaaleconomische 
ontwikkeling, en om meer verbintenissen 
op dit gebied te bevorderen;

Or. en

Amendement 149
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is verheugd dat een van de 
horizontale prioriteiten van het nieuw 
meerjarig financieel kader betrekking 
heeft op gendergelijkheid en -
mainstreaming; benadrukt dat het 
toezicht op de programma’s niet alleen 
gericht moet zijn op het meten van de 
desbetreffende uitgaven maar, 
belangrijker nog, op het beoordelen van 
de resultaten van de EU-begroting voor 
het verbeteren van gendergelijkheid, 
hetgeen verder gaat dan louter het meten 
van hoe bedragen worden gereserveerd;

Or. en

Amendement 150
Monika Vana



AM\1220245NL.docx 73/95 PE662.029v01-00

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op de mogelijkheid van de 
duurzame geïntegreerde strategieën voor 
stedelijke en territoriale ontwikkeling van 
lokale en regionale overheden, in 
overeenstemming met Agenda 2030, 
waarmee gewaarborgd wordt dat alle 
dimensies van duurzame ontwikkeling, 
met inbegrip van SDG 5, worden 
aangepakt bij het opstellen van beleid op 
lokaal en regionaal niveau;

Or. en

Amendement 151
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is ingenomen met de rol van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) bij het bevorderen van 
gendergelijkheid en het bestrijden van 
discriminatie op grond van geslacht; 
benadrukt de positieve bijdrage daarvan 
aan gendermainstreaming, onder andere 
op het gebied van het cohesiebeleid; roept 
op tot gepaste financiering van dit 
orgaan;

Or. en

Amendement 152
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
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Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot de verplichte opneming 
van gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020, met specifieke en 
interdisciplinaire maatregelen die in alle 
activiteiten aan bod moeten komen;

16. roept op tot de verplichte opneming 
van gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020, met specifieke en 
interdisciplinaire maatregelen die in alle 
activiteiten aan bod moeten komen; 
bovendien moeten gedurende de volledige 
uitvoering van operationele programma’s 
ook de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, gendermainstreaming en de 
integratie van een genderperspectief in 
aanmerking worden genomen en worden 
bevorderd;

Or. en

Amendement 153
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot de verplichte opneming 
van gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020, met specifieke en 
interdisciplinaire maatregelen die in alle 
activiteiten aan bod moeten komen;

16. roept op tot de verplichte opneming 
van gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020, met specifieke en 
interdisciplinaire maatregelen die in alle 
activiteiten aan bod moeten komen; roept 
op tot specifieke verplichtingen en 
bindende richtsnoeren, waaronder 
positieve actie wanneer dit noodzakelijk 
en toepasselijk is;

Or. en
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Amendement 154
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot de verplichte opneming 
van gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020, met specifieke en 
interdisciplinaire maatregelen die in alle 
activiteiten aan bod moeten komen;

16. roept op tot de opneming van 
indicatieve evaluatiecriteria voor 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020;

Or. fr

Amendement 155
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot de verplichte 
opneming van 
gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020, met specifieke en 
interdisciplinaire maatregelen die in alle 
activiteiten aan bod moeten komen;

16. dringt erop aan dat in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020 rekening wordt gehouden met 
gelijkheidsdoelstellingen en meer kansen, 
met specifieke en interdisciplinaire 
maatregelen die in alle activiteiten aan bod 
moeten komen;

Or. es

Amendement 156
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot de verplichte 
opneming van 

16. is van mening dat het mogelijk zou 
moeten zijn om niet-bindende 
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gendergelijkheidsdoelstellingen in alle 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020, met specifieke en 
interdisciplinaire maatregelen die in alle 
activiteiten aan bod moeten komen;

verplichtingen voor de doelstellingen 
inzake gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op te nemen in de diverse 
operationele programma’s voor de periode 
na 2020;

Or. en

Amendement 157
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herhaalt zijn standpunt dat de 
Commissie toezicht moet houden op het 
gebruik van alle EU-
financieringsstromen, met inbegrip van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en regelmatig 
overleg moet voeren met nationale, 
regionale en lokale autoriteiten om de 
belanghebbenden te herinneren aan hun 
verbintenis inzake non-discriminatie en 
aan het feit dat dergelijke fondsen in geen 
geval mogen worden gebruikt voor 
discriminerende doeleinden; is in dat 
verband ingenomen met het 
Commissiebesluit tot verwerping van zes 
aanvragen voor stedenbanden waarbij 
Poolse autoriteiten betrokken zijn die 
resoluties hadden aangenomen over 
“LGBTI-vrije zones”; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen te 
blijven nemen om inbreuken op 
antidiscriminatieregels aan te pakken;

Or. en

Amendement 158
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. roept ertoe op om een deel van de 
fondsen van het cohesiebeleid te 
gebruiken om vrouwen in armoede, 
vrouwen die risico op armoede lopen, 
alleenstaande moeders, vrouwen met een 
handicap en vrouwen die het slachtoffer 
zijn van geweld te ondersteunen; verzoekt 
de lidstaten en hun respectieve 
autoriteiten op om dergelijke 
programma’s uit te voeren;

Or. en

Amendement 159
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 
uit het cohesiebeleid;

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 
uit het cohesiebeleid teneinde de 
doeltreffendheid ervan te verbeteren en 
meer toegevoegde waarde in verband met 
gendergelijkheid te creëren; verzoekt de 
lidstaten bindende nationale 
gendergelijkheidsstrategieën op te stellen;

Or. en

Amendement 160
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 
uit het cohesiebeleid;

17. steunt het feit dat elke lidstaat, in 
de vrije uitoefening van zijn 
bevoegdheden, een nationale 
gelijkheidsstrategie kan ontwikkelen 
waarmee rekening kan worden gehouden 
met betrekking tot steun uit het 
cohesiebeleid;

Or. es

Amendement 161
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 
uit het cohesiebeleid;

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
bindende nationale 
gendergelijkheidsstrategie te ontwikkelen 
voor het verlenen van steun uit het 
cohesiebeleid en het verbeteren van de 
doeltreffendheid ervan;

Or. en

Amendement 162
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 

17. moedigt de lidstaten aan om 
voorafgaande evaluaties uit te voeren en 
om een nationale 
gendergelijkheidsstrategie uit te werken 
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uit het cohesiebeleid; voor het verlenen van steun uit het 
cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 163
Isabel Carvalhais

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 
uit het cohesiebeleid;

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een lokale, 
regionale, nationale en Europese 
gendergelijkheidsstrategie te ontwikkelen 
voor het verlenen van steun uit het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 164
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 
uit het cohesiebeleid;

17. is sterk voorstander van de 
voorwaarde voor elke lidstaat om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
hebben voor het steunen van het 
cohesiebeleid;

Or. ro

Amendement 165
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
nationale gendergelijkheidsstrategie te 
ontwikkelen voor het verlenen van steun 
uit het cohesiebeleid;

17. is sterk voorstander van de 
voorafgaande voorwaarde om een 
gendergelijkheidsstrategie te ontwikkelen 
voor het verlenen van steun uit het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 166
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt hoe belangrijk de 
partnerschappen met 
gendergelijkheidsorganen en hun 
betrokkenheid in alle 
programmeringsfasen zijn; is van mening 
dat alle organen die op het gebied van het 
cohesiebeleid worden opgericht, 
genderevenwichtig moeten zijn;

Schrappen

Or. fr

Amendement 167
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt hoe belangrijk de 
partnerschappen met 
gendergelijkheidsorganen en hun 
betrokkenheid in alle programmeringsfasen 
zijn; is van mening dat alle organen die op 
het gebied van het cohesiebeleid worden 

18. benadrukt hoe belangrijk de 
partnerschappen met 
gendergelijkheidsorganen en hun 
betrokkenheid in alle programmeringsfasen 
zijn, teneinde de uitgevoerde maatregelen 
beter af te stemmen op de behoeften van 
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opgericht, genderevenwichtig moeten zijn; vrouwen door het institutionele kader te 
consolideren en de coördinatie van 
gendergelijkheid te versterken en organen 
op alle beleidsterreinen te ondersteunen; 
is derhalve van mening dat alle organen 
die op het gebied van het cohesiebeleid 
worden opgericht, genderevenwichtig 
moeten zijn;

Or. en

Amendement 168
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt hoe belangrijk de 
partnerschappen met 
gendergelijkheidsorganen en hun 
betrokkenheid in alle programmeringsfasen 
zijn; is van mening dat alle organen die 
op het gebied van het cohesiebeleid 
worden opgericht, genderevenwichtig 
moeten zijn;

18. benadrukt hoe belangrijk de 
partnerschappen met 
gendergelijkheidsorganen zijn en is sterk 
voorstander van de betrokkenheid van 
deze organisaties in alle 
programmeringsfasen, teneinde de 
uitgevoerde maatregelen beter af te 
stemmen op de behoeften van zowel 
vrouwen als mannen door het 
institutionele kader te consolideren en de 
coördinatie van gendergelijkheid te 
versterken;

Or. en

Amendement 169
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt hoe belangrijk de 
partnerschappen met 
gendergelijkheidsorganen en hun 

18. benadrukt het belang van 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld en hun betrokkenheid in alle 
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betrokkenheid in alle programmeringsfasen 
zijn; is van mening dat alle organen die 
op het gebied van het cohesiebeleid 
worden opgericht, genderevenwichtig 
moeten zijn;

programmeringsfasen;

Or. es

Amendement 170
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept op tot de integratie van een 
sterk partnerschapsbeginsel in 
operationele programma’s in het kader 
van het cohesiebeleid waarmee 
ontvangers, zoals regio’s, steden en 
mensen, investeringen kunnen 
aanwenden om in hun lokale behoeften te 
voorzien, en tegelijkertijd gewaarborgd 
wordt dat het belang van gendergelijkheid 
in alle operationele programma’s wordt 
bevorderd en aangepakt;

Or. en

Amendement 171
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat het 
cohesiebeleid moet bijdragen aan de 
alomtegenwoordige stedelijke 
ongelijkheden door vrouwen beter te 
integreren in de beleidsplanning voor 
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regionale en stedelijke ontwikkeling om 
genderinclusieve steden en 
gemeenschappen te ontwerpen die voor 
iedereen werken; benadrukt dat met 
gendersensitieve stedelijke planning 
eerlijkere en meer gelijke toegang tot 
stedelijke goederen kan worden 
gewaarborgd; merkt op dat regio’s en 
lokale overheden een belangrijke rol 
spelen in de bevordering van sociale 
inclusie, en dat gendersensitieve 
territoriale planning kan helpen bij het 
boeken van vooruitgang in dat proces;

Or. en

Amendement 172
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling een verplicht 
onderdeel moet zijn wanneer de lidstaten 
evalueren hoe de middelen zijn besteed en 
of de gendergelijkheidsdoelstellingen zijn 
gehaald;

19. roept op tot de invoering van een 
verplichte gendereffectbeoordeling als 
onderdeel van de evaluaties die de 
lidstaten uitvoeren in verband met de 
bevordering van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen; verzoekt dat er moet 
worden bijgehouden hoe de middelen 
worden besteed en of met de uitgevoerde 
programma’s een op mensenrechten en de 
rechten van vrouwen gebaseerde aanpak 
wordt gehanteerd;

Or. en

Amendement 173
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling een verplicht 
onderdeel moet zijn wanneer de lidstaten 
evalueren hoe de middelen zijn besteed en 
of de gendergelijkheidsdoelstellingen zijn 
gehaald;

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling, waar nodig in 
het kader van een beleidsterrein, een 
verplicht onderdeel moet zijn wanneer de 
lidstaten evalueren hoe de middelen zijn 
besteed en of de 
gendergelijkheidsdoelstellingen zijn 
gehaald;

Or. en

Amendement 174
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling een verplicht 
onderdeel moet zijn wanneer de lidstaten 
evalueren hoe de middelen zijn besteed en 
of de gendergelijkheidsdoelstellingen zijn 
gehaald;

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling vooraf en 
achteraf een verplicht onderdeel moet zijn 
wanneer de lidstaten evalueren hoe de 
middelen zijn besteed en of de 
gendergelijkheidsdoelstellingen 
daadwerkelijk zijn gehaald;

Or. en

Amendement 175
Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling een verplicht 
onderdeel moet zijn wanneer de lidstaten 
evalueren hoe de middelen zijn besteed en 

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling een onderdeel zou 
kunnen zijn wanneer de lidstaten 
evalueren hoe de middelen zijn besteed en 
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of de gendergelijkheidsdoelstellingen zijn 
gehaald;

of de gendergelijkheidsdoelstellingen zijn 
gehaald;

Or. en

Amendement 176
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept dat een 
gendereffectbeoordeling een verplicht 
onderdeel moet zijn wanneer de lidstaten 
evalueren hoe de middelen zijn besteed en 
of de gendergelijkheidsdoelstellingen zijn 
gehaald;

19. onderstreept dat een beoordeling 
van mogelijke ongelijkheden een 
onderdeel moet zijn wanneer de lidstaten 
evalueren hoe de middelen zijn besteed en 
of de gestelde doelen zijn gehaald;

Or. es

Amendement 177
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt de alomtegenwoordige 
genderkloof in gegevens op het gebied van 
cohesiebeleid en stedelijke planning en 
verzoekt de lidstaten om methoden voor 
gegevensverzameling in te voeren die 
overeenstemmen met naar geslacht 
uitgesplitste gegevens, zodat verschillen 
tussen geslachten naar behoren kunnen 
worden geanalyseerd;

Or. en
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Amendement 178
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. herinnert aan de noodzaak om de 
fondsen te evalueren op basis van 
informatie die wordt verzameld door 
middel van specifieke vereisten voor 
monitoring; benadrukt dat meetbare 
indicatoren waar nodig ook de monitoring 
van de steun aan gendergelijkheid 
mogelijk zouden moeten maken;

Or. en

Amendement 179
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat gedurende 
de tussentijdse evaluatie van het 
cohesiebeleid voor de periode na 2020 het 
gebruik van de middelen wordt 
geëvalueerd om de doelmatigheid, de 
efficiëntie, het effect en, waar nodig, de 
inclusiviteit en het non-discriminerende 
aspect ervan te beoordelen, onder andere 
vanuit een genderperspectief;

Or. en

Amendement 180
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. brengt in herinnering dat in alle 
fasen van het begrotingsproces sprake 
moet zijn van gendermainstreaming; 
benadrukt dat de uitgaven aan 
gendergelijkheid in alle 
begrotingsonderdelen moeten worden 
gevolgd en niet alleen bij gerichte 
maatregelen en dat de uiteindelijke 
effecten van de begrotingsonderdelen op 
de gendergelijkheid moeten worden 
beoordeeld; verzoekt de Commissie om 
hiertoe samen met de Europese 
Rekenkamer een methodologie voor te 
stellen; beveelt aan om criteria zoals het 
nationale mediane inkomen en het 
mediane brutojaarinkomen te gebruiken 
met betrekking tot koopkrachtpariteit;

Schrappen

Or. es

Amendement 181
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. brengt in herinnering dat in alle 
fasen van het begrotingsproces sprake 
moet zijn van gendermainstreaming; 
benadrukt dat de uitgaven aan 
gendergelijkheid in alle 
begrotingsonderdelen moeten worden 
gevolgd en niet alleen bij gerichte 
maatregelen en dat de uiteindelijke 
effecten van de begrotingsonderdelen op 
de gendergelijkheid moeten worden 
beoordeeld; verzoekt de Commissie om 
hiertoe samen met de Europese 
Rekenkamer een methodologie voor te 
stellen; beveelt aan om criteria zoals het 

Schrappen
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nationale mediane inkomen en het 
mediane brutojaarinkomen te gebruiken 
met betrekking tot koopkrachtpariteit;

Or. en

Amendement 182
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. brengt in herinnering dat in alle 
fasen van het begrotingsproces sprake moet 
zijn van gendermainstreaming; benadrukt 
dat de uitgaven aan gendergelijkheid in alle 
begrotingsonderdelen moeten worden 
gevolgd en niet alleen bij gerichte 
maatregelen en dat de uiteindelijke 
effecten van de begrotingsonderdelen op 
de gendergelijkheid moeten worden 
beoordeeld; verzoekt de Commissie om 
hiertoe samen met de Europese 
Rekenkamer een methodologie voor te 
stellen; beveelt aan om criteria zoals het 
nationale mediane inkomen en het mediane 
brutojaarinkomen te gebruiken met 
betrekking tot koopkrachtpariteit;

20. brengt in herinnering dat in alle 
fasen van het begrotingsproces sprake moet 
zijn van gendermainstreaming; benadrukt 
dat de uitgaven aan gendergelijkheid in alle 
begrotingsonderdelen moeten worden 
gevolgd en niet alleen bij gerichte 
maatregelen en dat de uiteindelijke 
resultaten van de begrotingsonderdelen 
voor de gendergelijkheid moeten worden 
beoordeeld; verzoekt de Commissie om 
hiertoe samen met de Europese 
Rekenkamer een methodologie voor te 
stellen; beveelt aan om criteria te 
gebruiken waarmee niet alleen het 
nationale mediane inkomen en het mediane 
brutojaarinkomen met betrekking tot 
koopkrachtpariteit worden beoordeeld, 
maar ook niet-economische indicatoren, 
zoals die waarmee het subjectieve welzijn, 
de uitbanning van gendergerelateerd 
geweld, maatschappelijke betrokkenheid, 
het evenwicht tussen werk en privéleven 
en sociale banden worden gemeten; 
benadrukt dat de beoordeling van de 
resultaten alleen mogelijk is als er naar 
geslacht uitgesplitste gegevens 
beschikbaar zijn;

Or. en
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Amendement 183
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. brengt in herinnering dat in alle 
fasen van het begrotingsproces sprake moet 
zijn van gendermainstreaming; benadrukt 
dat de uitgaven aan gendergelijkheid in 
alle begrotingsonderdelen moeten worden 
gevolgd en niet alleen bij gerichte 
maatregelen en dat de uiteindelijke 
effecten van de begrotingsonderdelen op 
de gendergelijkheid moeten worden 
beoordeeld; verzoekt de Commissie om 
hiertoe samen met de Europese 
Rekenkamer een methodologie voor te 
stellen; beveelt aan om criteria zoals het 
nationale mediane inkomen en het mediane 
brutojaarinkomen te gebruiken met 
betrekking tot koopkrachtpariteit;

20. brengt in herinnering dat in alle 
fasen van het begrotingsproces sprake moet 
zijn van gendergelijkheid; benadrukt dat 
de uitgaven aan gendergelijkheid moeten 
worden gevolgd; verzoekt de Commissie 
om hiertoe samen met de Europese 
Rekenkamer een methodologie voor te 
stellen; beveelt aan om criteria zoals het 
nationale mediane inkomen en het mediane 
brutojaarinkomen te gebruiken met 
betrekking tot koopkrachtpariteit;

Or. fr

Amendement 184
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. beklemtoont dat de Commissie om 
gendermainstreaming te garanderen een 
gendereffectbeoordeling moet uitvoeren 
voor elk beleids- en wetgevingsvoorstel op 
het gebied van cohesiebeleid, op gender 
afgestemde indicatoren moet vaststellen, 
naar geslacht uitgesplitste gegevens moet 
verzamelen en op gender afgestemde 
evaluaties moet uitvoeren;

Or. en
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Amendement 185
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores 
en vereisten voor meer praktische acties; 
beveelt aan de bestaande, door het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede praktijken op het 
gebied van integratie, goed beheer en 
gelijkheid te verspreiden;

Or. es

Amendement 186
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores en 
vereisten voor meer praktische acties; 
beveelt aan de bestaande, door het 

21. verzoekt alle instellingen concrete 
voorbeelden van goede 
gendergelijkheidspraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendergelijkheid in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores;
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Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

Or. fr

Amendement 187
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores en 
vereisten voor meer praktische acties; 
beveelt aan de bestaande, door het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren, opleidingssessies 
en bindende doelstellingen inzake 
gendergelijkheid teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores en 
vereisten voor meer praktische acties; roept 
ertoe op de genderdimensie te integreren 
in alle fasen van de evaluatie, uitvoering 
en monitoring van de ESI-fondsen; 
beveelt aan de bestaande, door het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

Or. en

Amendement 188
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores 
en vereisten voor meer praktische acties; 
beveelt aan de bestaande, door het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; beveelt aan de bestaande, door 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) ontwikkelde 
instrumenten te gebruiken, zoals de toolkit 
voor genderbudgettering in de ESI-
fondsen;

Or. en

Amendement 189
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores en 
vereisten voor meer praktische acties; 
beveelt aan de bestaande, door het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores en 
vereisten voor meer praktische acties, in 
grote lijnen gericht op het creëren van 
nieuwe banen en garanderen van een 
gelijk loon voor hetzelfde werk; beveelt 
aan de bestaande, door het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
ontwikkelde instrumenten te gebruiken, 
zoals de toolkit voor genderbudgettering in 
de ESI-fondsen;
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Or. ro

Amendement 190
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en 
opleidingssessies teneinde concrete 
voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden; benadrukt bovendien dat de 
criteria voor gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores en 
vereisten voor meer praktische acties; 
beveelt aan de bestaande, door het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

21. verzoekt alle instellingen te 
voorzien in richtsnoeren en, op 
regelmatige basis, praktijkgerichte 
opleiding op alle bestuursniveaus teneinde 
concrete voorbeelden van goede 
gendermainstreamingpraktijken te 
verspreiden en te verankeren; benadrukt 
bovendien dat de criteria voor 
gendermainstreaming in de 
projectselectiefase moeten worden 
versterkt door middel van hogere scores en 
vereisten voor meer praktische acties; 
beveelt aan de bestaande, door het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) ontwikkelde instrumenten te 
gebruiken, zoals de toolkit voor 
genderbudgettering in de ESI-fondsen;

Or. en

Amendement 191
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de lidstaten en hun 
respectieve autoriteiten programma’s in 
werking te stellen die het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
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het helpen van slachtoffers van geweld als 
doel hebben, aangezien huiselijk en 
gendergerelateerd geweld tijdens de 
COVID-19-crisis in de meeste lidstaten is 
toegenomen; beklemtoont dat lokale 
autoriteiten regionale werkgevers en 
ngo’s moeten betrekken bij hun 
werkzaamheden teneinde 
gendergelijkheid te bevorderen, mensen 
bewuster te maken van 
genderongelijkheid en huiselijk geweld, 
en slachtoffers te beschermen, en daarbij 
gerichte ondersteuning te bieden;

Or. en

Amendement 192
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie om 
gendergerelateerde prioriteiten inzake 
gezondheid zoals vastgesteld in de 
Europese genderstrategie aan de orde te 
stellen in het cohesiebeleid, met inbegrip 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten;

Or. en

Amendement 193
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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21 bis. benadrukt de noodzaak om de 
resultaten van opleidingen te evalueren 
teneinde te beoordelen in hoeverre die 
doeltreffend zijn wat betreft het verbeteren 
van de uitvoering van 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 194
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de nodige 
aanbevelingen inzake de bevordering van 
de genderdimensie en genderkwesties op te 
nemen in haar mededeling over de 
lancering van het nieuwe cohesiebeleid 
2021-2027;

22. verzoekt de Commissie de nodige 
aanbevelingen inzake de bevordering van 
de genderdimensie en gendergelijkheid op 
te nemen in haar mededeling over de 
lancering van het nieuwe cohesiebeleid 
2021-2027;

Or. fr


