
AM\746707NL.doc PE414.194v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2008/2039(INI)

14.10.2008

AMENDEMENTEN
1 - 17

Ontwerpverslag
Teresa Riera Madurell
(PE412.284v01-00)

inzake de omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding 
en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
(2008/2039(INI))



PE414.194v01-00 2/10 AM\746707NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\746707NL.doc 3/10 PE414.194v01-00

NL

Amendement 1
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat in Richtlijn 
2002/73/EG voor de eerste keer op
EU-niveau een definitie van "seksuele 
intimidatie" is opgenomen, waarbij ook
directe discriminatie, indirecte 
discriminatie en intimidatie wordt 
gedefinieerd, discriminatie tegen vrouwen 
op grond van zwangerschap of 
zwangerschapsverlof wordt verboden, en in 
het recht is vastgelegd op terugkeer naar 
dezelfde baan of naar een vergelijkbare 
functie, ook na vaderschaps- of 
adoptieverlof, voor zover dergelijke 
rechten door lidstaten erkend worden,

D. overwegende dat in Richtlijn 
2002/73/EG directe discriminatie, indirecte 
discriminatie en intimidatie wordt 
gedefinieerd, discriminatie tegen vrouwen 
op grond van zwangerschap of 
zwangerschapsverlof wordt verboden, en 
het recht is vastgelegd op terugkeer naar 
dezelfde baan of naar een vergelijkbare 
functie, ook na vaderschaps- of 
adoptieverlof, voor zover dergelijke 
rechten door lidstaten erkend worden,

Or. fr

Amendement 2
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat een nauwe samenwerking 
tussen de bevoegde commissies in de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement met het oog op het controleren 
van de omzetting en uitvoering van de 
wetgeving inzake gendergelijkheid ervoor 
zorg zou dragen dat die gendergelijkheid 
dichter bij de burgers komt te staan;

3. merkt op dat een nauwe samenwerking 
tussen de bevoegde commissies in de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement met het oog op het controleren 
van de omzetting en uitvoering van de 
wetgeving inzake gendergelijkheid ervoor 
zorg zou dragen dat die gendergelijkheid 
dichter bij de beleidsmakers en de burgers 
komt te staan;

Or. fr
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Amendement 3
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het feit dat in verschillende 
nationale wet- en regelgevingen de 
concepten van directe en indirecte 
discriminatie, intimidatie en seksuele 
intimidatie niet op een voldoende 
duidelijke en expliciete wijze zijn 
gedefinieerd;

6. betreurt het feit dat in verschillende 
nationale wet- en regelgevingen de 
definities van directe en indirecte 
discriminatie, intimidatie en seksuele 
intimidatie niet op een voldoende 
duidelijke en expliciete wijze worden 
vermeld;

Or. fr

Amendement 4
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bezorgd over het feit dat het 
toepassingsgebied van verboden 
discriminerende handelingen in bepaalde 
lidstaten niet voldoende breed is om aan de 
vereisten van Richtlijn 2002/73/EG te 
voldoen; roept in herinnering dat 
discriminatie zowel op de particuliere als 
de openbare sector van invloed is;

7. is bezorgd over het feit dat het 
toepassingsgebied van verboden 
discriminerende handelingen in bepaalde 
lidstaten niet voldoende breed is om aan de 
vereisten van Richtlijn 2002/73/EG te 
voldoen; roept in herinnering dat verboden 
discriminerende handelingen zowel op de 
particuliere als de openbare sector van 
invloed zijn;

Or. fr

Amendement 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat gelijke behandeling 
niet in alle socialezekerheidsstelsels wordt 
toegepast; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie ervoor te zorgen dat met name 
pensioenregelingen niet discriminerend 
zijn voor vrouwen en niet bijdragen tot de 
versterking van reeds bestaande situaties 
waarbij vrouwen qua uitkeringen en 
bijdragen al benadeeld zijn;

Or. en

Amendement 6
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over de inspanningen van 
de lidstaten die de vereisten van Richtlijn 
2002/73/EG uitgebreid of aangescherpt 
hebben, met name de initiatieven waarbij 
een bescherming tegen discriminatie wordt 
geregeld in nieuwe sectoren in de 
samenleving;

11. is verheugd over de inspanningen van 
de lidstaten die de vereisten van Richtlijn 
2002/73/EG uitgebreid of aangescherpt 
hebben, met name de initiatieven waarbij 
een bescherming tegen discriminatie wordt 
geregeld in nieuwe sectoren in de 
samenleving, zoals informatie- en 
communicatietechnologieën (ITC);;

Or. fr

Amendement 7
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
capaciteit te ontwikkelen en aan de 

13. dringt er bij de lidstaten op aan om aan 
de organen voor de gelijke behandeling en 
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organen voor de gelijke behandeling 
adequate middelen beschikbaar te stellen 
zoals voorzien in Richtlijn 2002/73/EG, en 
roept in herinnering dat in de richtlijn 
wordt voorgeschreven dat de 
onafhankelijkheid van dergelijke organen 
gewaarborgd dient te worden;

gelijke kansen van mannen en vrouwen
adequate middelen beschikbaar te stellen 
zoals voorzien in Richtlijn 2002/73/EG, en 
roept in herinnering dat in de richtlijn 
wordt voorgeschreven dat de 
onafhankelijkheid van dergelijke organen 
gewaarborgd dient te worden;

Or. fr

Amendement 8
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het lage aantal procedures en 
klachten dat wordt ingesteld in verband 
met gendergelijkheidsaspecten hetgeen 
duidt op de geringe bekendheid onder 
vrouwen met de rechten die hen toekomen 
op grond van Richtlijn 2002/73/EG; roept 
lidstaten, vakbonden, werkgevers en ngo's 
op tot intensivering van hun activiteiten om 
vrouwen te informeren omtrent de 
mogelijkheden die er op grond van de 
nationale wetgeving sinds 2005 zijn voor 
slachtoffers van discriminatie;

16. wijst op het lage aantal procedures en 
klachten dat wordt ingesteld in verband 
met gendergelijkheidsaspecten hetgeen 
duidt op de ontoereikende bekendheid 
onder vrouwen met de rechten die hen 
toekomen op grond van Richtlijn 
2002/73/EG; roept lidstaten, vakbonden, 
werkgevers en ngo's op tot intensivering 
van hun activiteiten om vrouwen te 
informeren omtrent de mogelijkheden die 
er op grond van de nationale wetgeving 
sinds 2005 zijn voor slachtoffers van 
discriminatie;

Or. fr

Amendement 9
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het beperkte vertrouwen in de 
rechtsbescherming dat er onder slachtoffers 

17. wijst op het beperkte vertrouwen in de 
rechtsbescherming dat er onder slachtoffers 
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van discriminatie bestaat; roept lidstaten op 
om te waarborgen dat de te verlenen 
bijstand onafhankelijk en kosteloos is, dat 
er betere garanties komen voor slachtoffers 
van discriminatie en dat mensen die 
burgers verdedigen die beschermd worden 
door Richtlijn 2002/73/EG dan wel voor 
deze burgers als getuige optreden, een 
betere bescherming krijgen;

van discriminatie bestaat; roept lidstaten op 
om te waarborgen dat de te verlenen 
bijstand onafhankelijk is, dat er betere 
garanties komen voor slachtoffers van 
discriminatie en dat mensen die burgers 
verdedigen die beschermd worden door 
Richtlijn 2002/73/EG dan wel voor deze 
burgers als getuige optreden, een betere 
bescherming krijgen;

Or. fr

Amendement 10
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt de essentiële rol van de 
NGO's bij het geven van ondersteuning aan 
slachtoffers van discriminatie; verzoekt de 
overheid om middelen voor projecten voor 
ondersteuning en bemiddeling te 
reserveren aangezien deze qua uitvoering 
duurder en ingewikkelder zijn dan 
voorlichtingscampagnes;

19. benadrukt de essentiële rol van de 
NGO's bij het geven van ondersteuning aan 
slachtoffers van discriminatie; verzoekt de 
overheid om middelen voor projecten voor 
ondersteuning en bemiddeling te 
reserveren aangezien deze qua uitvoering 
ingewikkelder zijn dan 
voorlichtingscampagnes;

Or. fr

Amendement 11
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst op de noodzaak om de sociale
dialoog tussen de sociale partners te 
bevorderen teneinde het beginsel van een 
gelijke behandeling toe te passen via 
controles op de werkplek, collectieve 

21. wijst op de noodzaak om de dialoog 
tussen de sociale partners te bevorderen 
teneinde het beginsel van een gelijke 
behandeling toe te passen via controles op 
de werkplek, collectieve overeenkomsten, 
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overeenkomsten, gedragscodes, en door
onderzoek en de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken;

gedragscodes en de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken;

Or. fr

Amendement 12
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om de eis voor 
ondernemingen om jaarlijkse 
bedrijfsplannen voor een gelijke 
behandeling te ontwikkelen en uit te 
voeren in hun nationale wetgeving te 
integreren en om te waarborgen dat er 
sprake is van een evenwichtige 
genderverdeling binnen de directies van 
bedrijven;

22. verzoekt de lidstaten om 
ondernemingen aan te bevelen om 
jaarlijkse bedrijfsplannen voor een gelijke 
behandeling te ontwikkelen en uit te 
voeren en om een evenwichtige 
genderverdeling binnen de bestuurs- en 
besluitvormingsorganen te bevorderen;

Or. fr

Amendement 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten om de eis voor 
ondernemingen om jaarlijkse 
bedrijfsplannen voor een gelijke 
behandeling te ontwikkelen en uit te 
voeren in hun nationale wetgeving te 
integreren en om te waarborgen dat er 
sprake is van een evenwichtige 
genderverdeling binnen de directies van 
bedrijven;

22. verzoekt de lidstaten om de eis voor 
ondernemingen om jaarlijkse 
bedrijfsplannen voor gendergelijkheid en 
gelijke rechten van vrouwen en mannen 
die de zorg hebben voor familieleden te 
ontwikkelen en uit te voeren in hun 
nationale wetgeving te integreren en om te 
waarborgen dat er sprake is van een 
evenwichtige genderverdeling binnen de 
directies van bedrijven;
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Or. fr

Amendement 14
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de lidstaten op om werkgevers 
aan te sporen hun werknemers en 
vertegenwoordigers periodiek van 
relevante genderinformatie te voorzien;

23. roept de lidstaten op om werkgevers 
aan te sporen hun werknemers en 
vertegenwoordigers periodiek van 
relevante informatie over de eerbiediging 
van het beginsel van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen te 
voorzien;

Or. fr

Amendement 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de lidstaten op om werkgevers 
aan te sporen hun werknemers en 
vertegenwoordigers periodiek van 
relevante genderinformatie te voorzien;

23. roept de lidstaten op om werkgevers 
aan te sporen hun werknemers en 
vertegenwoordigers periodiek van 
relevante genderinformatie en informatie 
over hun verlofrechten te voorzien;

Or. fr

Amendement 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. acht het onverminderd noodzakelijk dat 
er nationale mechanismen worden 
ontwikkeld ter controle op het beginsel van 
een gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen;

24. acht het onverminderd noodzakelijk dat 
er nationale mechanismen worden 
ontwikkeld ter controle op het beginsel van 
een gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen en de hervatting van het werk na 
zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof 
of zorgverlof voor afhankelijke 
familieleden;

Or. fr

Amendement 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. herinnert de lidstaten aan het belang 
van een actieve tenuitvoerlegging van de 
gender mainstreaming bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van wetgeving;

25. herinnert de lidstaten aan het belang 
van een actieve tenuitvoerlegging van de 
gender mainstreaming en het 
vergemakkelijken van de combinatie van 
beroep en gezinsleven bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van wetgeving;

Or. fr
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