
AM\833557NL.doc PE450.611v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2010/2162(INI)

7.10.2010

AMENDEMENTEN
1 - 83

Ontwerpadvies
Gabriele Zimmer
(PE448.823v001-00)

inzake het aanzicht van de vrouwelijke armoede in de Europese Unie
2010/2162(INI).



PE450.611v01-00 2/42 AM\833557NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\833557NL.doc 3/42 PE450.611v01-00

NL

Amendement 1
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat armoede van de 
ouders vaak leidt tot armoede van de 
kinderen en ernstige gevolgen heeft voor 
het latere leven van de kinderen,   

Or.bg

Amendement 2
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen uit etnische 
minderheden, gehandicapte vrouwen en 
oudere vrouwen dubbel gediscrimineerd 
worden, 

Or.bg

Amendement 3
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging C (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het verschil in 
beloning tussen mannen en vrouwen in de 
EU bijna 18% is en dat het beginsel van 
gelijke beloning voor mannen en vrouwen 
een van de grondbeginselen van de 
Europese Verdragen is,    

Or.bg
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Amendement 4
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging D (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat extreme armoede, 
mensenhandel, aanwerving voor 
prostitutie en alle andere vormen van 
uitbuiting nauw samenhangen,  

Or.bg

Amendement 5
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst erop dat steeds meer vrouwen 
lijden onder armoede en dat vrouwen 
kwetsbaarder zijn voor armoede dan 
mannen, met name categorieën vrouwen 
met bijzondere behoeften zoals 
gehandicapte vrouwen, oudere vrouwen, 
eenoudergezinnen (vooral alleenstaande 
moeders en weduwen met afhankelijke 
kinderen) en groepen die het vaakst 
buitengesloten worden, zoals zigeuners bij 
wie huishoudelijk werk en zorgtaken per 
traditie uitsluitend worden toevertrouwd 
aan vrouwen, zodat zij al op jonge leeftijd 
weg worden gehouden van school en 
werk, alsmede immigrantenvrouwen; 
dringt derhalve aan op fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en bescherming van 
rechten, zoals een behoorlijk loon, 
moederschapsverlof en een werkomgeving 
zonder discriminatie, voorwaarden die 
van wezenlijk belang zijn voor deze 
vrouwen;

Or.es
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Amendement 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. roept de lidstaten op om het begrip 
gendergelijkheid op te nemen in alle 
werkgelegenheidsprogramma’s en in 
bijzondere maatregelen om de toegang tot 
werk te verbeteren, te voorkomen dat 
vrouwen zijn oververtegenwoordigd in 
niet-vaste banen, duurzame deelname te 
vergroten, de vooruitgang van vrouwen in 
het werk te bevorderen en de segregatie 
van man en vrouw op de arbeidsmarkt te 
verkleinen door de directe en indirecte 
oorzaken aan te pakken; 

Or.es

Amendement 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. herinnert eraan dat 
gehandicapte vrouwen zowel in het gezin 
als in het onderwijs gediscrimineerd 
worden; dat hun kansen op werk beperkt 
worden en de sociale bijstand die zij 
ontvangen meestal niet volstaat om hen 
op te heffen uit de armoede; wenst dan 
ook dat de lidstaten gehandicapte 
vrouwen bijstaan met de gespecialiseerde 
zorg die zij nodig hebben om gebruik te 
kunnen maken van hun rechten, en 
maatregelen voorstellen om deze vrouwen 
te integreren door extra 
steunprogramma’s;

Or.es
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Amendement 8
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 quinquies. wijst erop dat er tussen 
vrouwen op het platteland en in de stad 
grote verschillen zijn wat betreft toegang 
tot opleiding en werk en kwaliteit van de 
arbeid; hecht groot belang aan de rechten 
van al deze vrouwen, vooral de jongste en 
meest kwetsbare, op goed onderwijs, een 
beroepsopleiding en universitaire studie, 
en roept de lidstaten en de Commissie dan 
ook op om deze groepen te ondersteunen 
met een doeltreffend pakket van 
beleidsmaatregelen en opleidingen, zodat 
zij zich snel kunnen aanpassen aan de 
eisen van de arbeidsmarkt;

Or.es

Amendement 9
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 sexies. dringt er bij de lidstaten op aan 
om een duurzaam beleid te voeren zodat 
allen, ook de zwakste en meest 
achtergebleven groepen, toegang hebben 
tot de arbeidsmarkt en de kans krijgen een 
beter evenwicht te vinden tussen werk en 
een privé- en gezinsleven, terwijl alle 
steun wordt gegeven aan gelijke kansen 
en alle diensten die hiervoor nodig zijn, 
met ondersteunende maatregelen zoals 
flexibele arbeidstijden en een betaalbare 
en toegankelijke kinderopvang;

Or.es
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Amendement 10
Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen en dat dit vooral vrouwen treft, 
en vraagt de Europese Unie dan ook om 
haar inzet voor het uitroeien van armoede 
en sociaal isolement uit te breiden; is van 
mening dat de toegang tot onderwijs en de 
arbeidsmarkt en maatschappelijke 
participatie, naast de eerste 
levensbehoeften, van wezenlijk belang zijn 
voor een volwaardig leven;

Or.de

Amendement 11
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie via 
de lidstaten dan ook om hun inzet voor het 
nemen van de nodige maatregelen voor 
het terugdringen van armoede en sociaal 
isolement, vooral armoede onder kinderen, 
uit te breiden;

Or.en

Amendement 12
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en dat dit mannen en vrouwen 
op een verschillende wijze treft; vraagt de 
Europese Unie dan ook om haar inzet voor 
het uitroeien van armoede en het bestrijden 
van sociaal isolement, vooral ter 
bestrijding van armoede onder kinderen, 
uit te breiden en hiertoe specifieke 
maatregelen te nemen, omdat uiterste 
armoede en sociaal isolement schendingen 
van de rechten van de mens zijn; verzoekt 
de Commissie en de Raad nauw met de 
lidstaten samen te werken om te zorgen 
dat de noodzakelijke maatregelen worden 
genomen en dat alle kinderen dezelfde 
kansen in het leven krijgen, want 
vermindering van de armoede onder 
kinderen is een van de prioriteiten van het 
Jaar van de bestrijding van armoede;

Or.lt

Amendement 13
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement uit te 
breiden, en bijzondere nadruk te leggen op 
de bescherming van de meest kwetsbare 
groepen (eenoudergezinnen, gezinnen met 
drie of meer kinderen, gehandicapten, 
etnische minderheden, vooral Roma, 
mensen die in de meest achtergebleven 
microregio’s wonen, mensen met een 
verminderd arbeidsvermogen en jongeren 
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zonder werkervaring); wijst erop dat het 
binnen deze groepen de vrouwen zijn die 
het zwaarst door armoede getroffen 
worden, daar zij vaak lijden onder 
meervoudige achterstelling;

Or.en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement van 
vrouwen, vooral alleenstaande moeders, 
oudere en gehandicapte vrouwen en 
immigrantenvrouwen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

Or.en

Amendement 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder vrouwen en de directe 
gevolgen daarvan voor het gezinsleven, uit 
te breiden, omdat uiterste armoede en 
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de mens zijn; sociaal isolement schendingen van de 
rechten van de mens zijn;

Or.es

Amendement 16
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, uit te breiden, 
omdat uiterste armoede en sociaal 
isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale 
problemen door de economische crisis in 
een aantal lidstaten nog altijd blijven 
toenemen, en vraagt de Europese Unie dan 
ook om haar inzet voor het uitroeien van 
armoede en sociaal isolement, vooral 
armoede onder kinderen, en van de 
werkloosheid, die dramatische vormen 
aanneemt onder jongeren en onder 
oudere werknemers, uit te breiden, omdat 
uiterste armoede en sociaal isolement 
schendingen van de rechten van de mens 
zijn en ten minste een van de zes 
Europese burgers hierdoor getroffen 
wordt;

Or.ro

Amendement 17
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. daar naast ongelijkheid en sociale 
uitsluiting van vrouwen werkloosheid de 
voornaamste oorzaak van armoede is, 
pleiten wij voor het in stand houden en 
scheppen van arbeidsplaatsen met 
gerichte middelen (het scheppen van 
deeltijdbanen of banen met flexibele 
arbeidstijden voor vrouwen die kinderen 
opvoeden) en stellen wij voor dat naast 
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arbeidsmarktmaatregelen gerichte 
maatregelen worden genomen om het 
sociale beschermingsstelsel te versterken 
(bijvoorbeeld door voorzieningen voor 
kinderopvang te treffen om vrouwen te 
helpen terug te keren naar de 
arbeidsmarkt);

Or.en

Amendement 18
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat een derde van de 
eenoudergezinnen in Europa, meestal met 
de vrouw als gezinshoofd, in armoede 
leven;

Or.it

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat armoede onder 
vrouwen niet alleen het gevolg is van de 
recente economische crisis, maar ook van 
velerlei factoren, zoals stereotypen, 
bestaande verschillen in beloning tussen 
man en vrouw, belemmeringen omdat 
gezins- en beroepsleven niet met elkaar te 
combineren zijn, de langere 
levensverwachting van vrouwen en meer 
in het algemeen diverse vormen van 
genderdiscriminatie, waarvan vooral 
vrouwen het slachtoffer zijn;

Or.en
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Amendement 20
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het risico dat 
werklozen geen nieuwe baan meer vinden 
groter is bij vrouwen, en dat zij ook in het 
nadeel zijn bij de aanwerving daar meer 
vrouwen met tijdelijke of 
deeltijdcontracten werken zonder dat zij 
daarvoor hebben gekozen, of omdat 
vrouwen nog steeds te maken hebben met 
ongelijke beloning;

Or.it

Amendement 21
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat vrouwen vaak worden 
afgehouden van deelname aan de 
arbeidsmarkt of voltijdarbeid doordat zij 
geen toegang hebben tot bijstand voor 
afhankelijke personen, passende 
verlofregelingen en formules voor 
flexibele arbeid;

Or.it

Amendement 22
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees Sociaal 
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uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor 
sociale integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden;

Fonds niet uitgebreid moeten worden;

Or.en

Amendement 23
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor 
sociale integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden;

2. benadrukt dat een van de prioriteiten
van het Europees sociaal fonds (ESF), 
namelijk een betere sociale insluiting van 
achterstandsgroepen, meer nadruk moet 
krijgen, dat de verordening betreffende 
het ESF herzien en veranderd moet 
worden en dat nieuwe regels ingevoerd 
moeten worden om ervoor te zorgen dat de 
middelen terechtkomen bij de mensen die 
ze het meest nodig hebben en de kloof 
tussen sociaal uitgesloten groepen en de 
rest van de samenleving echt kleiner 
wordt; tegelijk moet de zichtbaarheid en 
transparantie worden vergroot, moet 
terdege worden nagegaan welke sociale 
gevolgen het gebruik van het fonds heeft 
en moet meer nadruk worden gelegd op de 
duurzaamheid van projecten op de lange 
termijn;

Or.en

Amendement 24
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden;

2. benadrukt dat via het Europees sociaal 
fonds passende financieringsmiddelen 
uitgetrokken moeten worden voor het 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering om over voldoende middelen 
voor maatregelen en werkzaamheden in de 
strategie voor sociale integratie en het 
leidraad-initiatief Europa 2020 te kunnen 
beschikken om de strijd met armoede en 
sociaal isolement aan te binden; pleit voor 
de opneming in het nieuwe 
begrotingskader van gerichte middelen 
voor het scheppen van arbeidsplaatsen en 
de sociale bescherming van vrouwen; 
dringt er bij de lidstaten op aan om meer 
voorlichtingscampagnes te organiseren 
over de mogelijkheden voor deelneming 
aan met EU-geld gesteunde projecten;

Or.bg

Amendement 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden;

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds efficiënter gebruikt moeten worden 
om over voldoende middelen voor 
maatregelen en werkzaamheden in de 
strategie voor sociale integratie en het 
leidraad-initiatief Europa 2020 te kunnen 
beschikken om de strijd met armoede en 
sociaal isolement aan te binden;

Or.es
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Amendement 26
Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden;

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief Europa 
2020 te kunnen beschikken om de strijd 
met armoede en sociaal isolement aan te 
binden

Or.de

Amendement 27
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden;

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief Europa 
2020 te kunnen beschikken om door 
middel van opneming in de arbeidsmarkt 
via opleidingen de strijd met armoede en 
sociaal isolement aan te binden; is van 
mening dat vrouwen speciale steun 
moeten krijgen, omdat zij het meest te 
maken hebben met onzekere 
arbeidscontracten; benadrukt dat het in 
de meeste eenoudergezinnen vaak de 
vrouw is die alleen haar kinderen 
opvoedt;

Or.fr
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Amendement 28
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden;

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief 
Europa 2020 te kunnen beschikken om de 
strijd met armoede en sociaal isolement 
aan te binden, zodat meer maatregelen 
voor beter onderwijs en opleiding worden 
genomen om de toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren en de 
werkloosheid te bestrijden;

Or.el

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief Europa 
2020 te kunnen beschikken om de strijd 
met armoede en sociaal isolement aan te 
binden;

2. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees sociaal 
fonds op een betekenisvolle manier 
uitgebreid moeten worden om over 
voldoende middelen voor maatregelen en 
werkzaamheden in de strategie voor sociale 
integratie en het leidraad-initiatief Europa 
2020 te kunnen beschikken om de strijd 
met armoede en sociaal isolement aan te 
binden, in aanvulling op de 
verwezenlijking van de Barcelona-
doelstellingen voor kinderopvang en 
volledige werkgelegenheid voor vrouwen;
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Or.en

Amendement 30
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat vrouwen 60% van de 
armen in de wereld uitmaken en dat 
werkloosheid een van de hoofdoorzaken 
van armoede onder vrouwen is; acht het 
daarom van wezenlijk belang dat de 
betrokkenheid van vrouwen en leden van 
achterstandsgroepen wordt bevorderd 
door verbetering van hun vaardigheden, 
bevordering van excellentie en volledige 
benutting van de vaardigheden van 
vrouwen bij de toegang tot de 
arbeidsmarkt;

Or.it

Amendement 31
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om de 
Europese strategie voor sociale insluiting 
en bescherming te versterken 
overeenkomstig het initiatief “Europees 
platform tegen armoede” en meer te doen 
ter verbetering van de situatie van 
vrouwen, in het bijzonder alleenstaande 
moeders, zodat zij een waardig leven 
kunnen leiden;

Or.lt
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Amendement 32
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont de noodzaak van 
verkleining van het verschil in beloning 
tussen mannen en vrouwen, dat ertoe leidt 
dat vrouwen met dezelfde vaardigheden 
en in dezelfde baan minder verdienen en 
veel vrouwen tot armoede vervallen als zij 
met pensioen gaan of weduwe worden;

Or.fr

Amendement 33
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat oudere vrouwen 
slachtoffer kunnen worden van directe of 
indirecte discriminatie op de arbeidsmarkt 
of zelfs veelvoudige discriminatie en dat 
dit probleem aangepakt moet worden; 
onderstreept dat arbeid het beste middel is 
om armoede onder vrouwen te bestrijden; 
pleit voor bevordering van de deelneming 
van vrouwen van alle leeftijden aan 
programma’s voor levenslang leren; 
benadrukt dat speciale aandacht en steun 
gegeven moet worden voor mogelijkheden 
om het gezins- en het arbeidsleven te 
combineren en de opleiding voort te 
zetten;

Or.fr

Amendement 34
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om dringend uitvoering aan een 
strategie te geven die de armoede bij 
kinderen tegen 2012 met de helft 
vermindert, en wijst er bijgevolg met 
nadruk op dat de individuele rechten van 
het kind in alle beleidsvormen en -
maatregelen van de Europese Unie 
horizontaal geïntegreerd moeten worden 
die de beleidsvoering begeleiden en 
evalueren die het einde van 
kinderarmoede nastreeft, 
voorrangsmaatregelen ontwerpt en 
uitwerkt, de gegevensvergaring uitbreidt 
en de gemeenschappelijke indicatoren op 
EU-niveau verder uitwerkt,

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om rekening te houden met de 
conclusies van de Raad van 17 juni 2010 
waarin de lidstaten worden opgeroepen 
maatregelen te nemen om de armoede 
terug te dringen, zoals bepleit in de EU 
2010-strategie;

Or.en

Amendement 35
Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om dringend uitvoering aan een 
strategie te geven die de armoede bij 
kinderen tegen 2012 met de helft 
vermindert, en wijst er bijgevolg met 
nadruk op dat de individuele rechten van 
het kind in alle beleidsvormen en -
maatregelen van de Europese Unie 
horizontaal geïntegreerd moeten worden 
die de beleidsvoering begeleiden en 
evalueren die het einde van 
kinderarmoede nastreeft, 
voorrangsmaatregelen ontwerpt en 
uitwerkt, de gegevensvergaring uitbreidt 
en de gemeenschappelijke indicatoren op 
EU-niveau verder uitwerkt;

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om dringend een strategie te 
ontwikkelen en uit te voeren die de 
armoedespiraal doorbreekt; is van mening 
dat kinderen uit arme huishoudens waar 
niemand werkt bijzondere aandacht en 
steun moeten krijgen om de armoede van 
vrouwen in de toekomst te voorkomen;

Or.de
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Amendement 36
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om dringend uitvoering aan een 
strategie te geven die de armoede bij 
kinderen tegen 2012 met de helft 
vermindert, en wijst er bijgevolg met 
nadruk op dat de individuele rechten van 
het kind in alle beleidsvormen en -
maatregelen van de Europese Unie 
horizontaal geïntegreerd moeten worden 
die de beleidsvoering begeleiden en 
evalueren die het einde van kinderarmoede 
nastreeft, voorrangsmaatregelen ontwerpt 
en uitwerkt, de gegevensvergaring uitbreidt 
en de gemeenschappelijke indicatoren op 
EU-niveau verder uitwerkt,

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om dringend uitvoering aan een 
strategie te geven die de armoede bij 
kinderen tegen 2012 bestrijdt, daar het 
gevaar groot is dat hardnekkige armoede 
van de ouders op de kinderen wordt 
overgedragen, wat de kansen van het kind 
op een beter leven aanzienlijk kan 
verkleinen; wijst er bijgevolg met nadruk 
op dat de rechten van het kind in alle 
beleidsvormen en -maatregelen van de 
Europese Unie horizontaal geïntegreerd 
moeten worden die de beleidsvoering 
begeleiden en evalueren die het einde van 
kinderarmoede nastreeft, 
voorrangsmaatregelen ontwerpt en 
uitwerkt, de gegevensvergaring uitbreidt en 
de gemeenschappelijke indicatoren op EU-
niveau verder uitwerkt,

Or.en

Amendement 37
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om dringend uitvoering aan een 
strategie te geven die de armoede bij 
kinderen tegen 2012 met de helft 
vermindert, en wijst er bijgevolg met 
nadruk op dat de individuele rechten van 
het kind in alle beleidsvormen en -
maatregelen van de Europese Unie 
horizontaal geïntegreerd moeten worden 
die de beleidsvoering begeleiden en 
evalueren die het einde van kinderarmoede 

3. vraagt de Europese Commissie en de 
Raad om dringend uitvoering aan een 
strategie te geven die de armoede bij 
kinderen tegen 2012 met de helft 
vermindert, en wijst er bijgevolg met 
nadruk op dat de individuele rechten van 
het kind in alle beleidsvormen en -
maatregelen van de Europese Unie 
horizontaal geïntegreerd moeten worden 
die de beleidsvoering begeleiden en 
evalueren die het einde van kinderarmoede 
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nastreeft, voorrangsmaatregelen ontwerpt 
en uitwerkt, de gegevensvergaring uitbreidt 
en de gemeenschappelijke indicatoren op 
EU-niveau verder uitwerkt;

nastreeft, voorrangsmaatregelen ontwerpt 
en uitwerkt, de gegevensvergaring uitbreidt 
en de gemeenschappelijke indicatoren op 
EU-niveau verder uitwerkt; gelooft dat het 
in dit verband van wezenlijk belang is de 
herintreding en terugkeer van moeders 
naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken 
en, gezien de problemen die zij 
ondervinden, welzijnsvoorzieningen voor 
eenoudergezinnen te treffen, waarbij 
tevens concrete steun gegeven moet 
worden aan grote gezinnen;

Or.ro

Amendement 38
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat uit internationale 
studies blijkt dat vrouwen als gevolg van 
genderongelijkheid (beroepssegregatie, 
loondiscriminatie, enz.) 
oververtegenwoordigd zijn onder de 
werkende armen; dat dit verschil in 
beloning nog wordt versterkt door de 
traditionele verantwoordelijkheden van 
vrouwen voor de zorg voor de kinderen; 
dat deze twee factoren een groot 
financieel nadeel betekenen voor vrouwen 
op leeftijd (verschil in pensioen en 
spaargeld);

Or.en

Amendement 39
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten onderzoek te 
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verrichten naar de gendergevolgen van de 
economische crisis, naar de veranderende 
aard van de arbeidsvoorwaarden en de 
gevolgen die dit heeft voor de 
kwetsbaarheid van vrouwen voor armoede 
en sociale uitsluiting;

Or.en

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om specifieke genderindicatoren 
voor uitbanning van de armoede en 
bevordering van de sociale insluiting vast 
te stellen, goed te keuren en te 
controleren;

Or.en

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de betreffende 
nationale autoriteiten om hun 
immigratiebeleid te herzien om structurele 
belemmeringen voor de volwaardige 
deelneming van migrantenvrouwen aan
de arbeidsmarkt weg te nemen, om 
gegevens te verzamelen over de 
vooruitgang bij discriminatie op grond 
van sekse en het geweld tegen vrouwen en 
om de genderspecifieke gevolgen van de 
besnoeiingen op de uitgaven voor 
gezondheidszorg, onderwijs en sociale 
bescherming te beoordelen;

Or.en
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Amendement 42
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn; meent dat lidstaten die zich alleen 
van de indicator "werkloos gezin" 
bedienen, misschien systematisch 
problemen als armoede in het werkend 
deel van de bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn; wijst erop dat de lidstaten vrijelijk 
hun nationale kerndoelen kunnen 
vaststellen op basis van de meest geschikte 
indicatoren, rekening houdend met de 
nationale omstandigheden en prioriteiten;

Or.en

Amendement 43
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn; meent dat lidstaten die zich alleen van 
de indicator "werkloos gezin" bedienen, 
misschien systematisch problemen als 
armoede in het werkend deel van de 
bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn; meent dat lidstaten die zich alleen van 
de indicator "werkloos gezin" bedienen, 
misschien systematisch problemen als 
armoede onder vrouwen, armoede in het 
werkend deel van de bevolking, 
brandstofarmoede, kinderarmoede en 
sociaal isolement over het hoofd zullen 
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zien; dringt er bij de lidstaten op aan om 
de vrijheid om zelf indicatoren te kiezen 
niet te misbruiken door minder ambitieuze 
streefdoelen voor armoedebestrijding te 
bereiken;

Or.en

Amendement 44
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn ; meent dat lidstaten die zich alleen 
van de indicator "werkloos gezin" 
bedienen, misschien systematisch 
problemen als armoede in het werkend deel 
van de bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn ; meent dat lidstaten die zich alleen 
van de indicator "werkloos gezin" 
bedienen, misschien systematisch 
problemen als armoede in het werkend deel 
van de bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien; vestigt de aandacht 
op de problemen van de miljoenen 
Europese gepensioneerden wier pensioen 
te laag is om de eindjes aan elkaar te 
knopen en de bijzondere behoeften die 
samenhangen met de leeftijd te dekken, 
vooral vanwege de hoge kosten van 
geneesmiddelen en medische 
behandeling,

Or.ro

Amendement 45
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn ; meent dat lidstaten die zich alleen 
van de indicator "werkloos gezin" 
bedienen, misschien systematisch 
problemen als armoede in het werkend deel 
van de bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn; meent dat lidstaten die zich alleen van 
de indicator "werkloos gezin" bedienen, 
misschien systematisch problemen als 
armoede in het werkend deel van de 
bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien; beklemtoont dat 
onderwijs voor vrouwen op school en aan 
de universiteit een prioriteit moet zijn 
waarvoor elke lidstaat streefdoelen moet 
vaststellen;

Or.fr

Amendement 46
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn ; meent dat lidstaten die zich alleen 
van de indicator "werkloos gezin" 
bedienen, misschien systematisch 
problemen als armoede in het werkend deel 
van de bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om in samenwerking met de regio’s
hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn; meent dat lidstaten die zich alleen van 
de indicator "werkloos gezin" bedienen, 
misschien systematisch problemen als 
armoede in het werkend deel van de 
bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

Or.fr
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Amendement 47
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn ; meent dat lidstaten die zich alleen 
van de indicator "werkloos gezin" 
bedienen, misschien systematisch 
problemen als armoede in het werkend deel 
van de bevolking, brandstofarmoede, 
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. 
van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om hun nationale streefdoelen voor 
vermindering van het aantal risicopersonen 
voor armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 
3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn ; meent dat lidstaten die zich alleen 
van de indicator "werkloos gezin" 
bedienen, misschien systematisch 
problemen als armoede in het werkend deel 
van de bevolking, brandstofarmoede, 
armoede van alleenstaande moeders,
kinderarmoede en sociaal isolement over 
het hoofd zullen zien;

Or.lt

Amendement 48
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de Commissie 
2010 heeft aangewezen als het Europese 
Jaar voor de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting ten einde de politieke 
verplichtingen van de Unie om 
beslissende vorderingen te maken bij de 
bestrijding van armoede te bevestigen en 
te versterken en erkenning te geven aan 
het grondrecht van mensen die in 
armoede en sociale uitsluiting leven, op 
een fatsoenlijk leven en volwaardige 
deelneming aan de samenleving;
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Or.it

Amendement 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de volgens de 
armoederisico-indicator van Eurostat in 
2008 bijna 85 miljoen mensen in de 
Europese Unie het risico liepen tot 
armoede te vervallen en dat dit cijfer 
volgens de indicator voor “materiële 
achterstand” zou stijgen tot naar 
schatting 120 miljoen mensen; is van 
oordeel dat het besluit van de Raad inzake 
armoede-indicatoren aanleiding kan 
geven tot verwarring over het streefdoel 
dat in 2020 in totaal 20 miljoen mensen 
minder lijden onder armoede en 
uitsluiting (vermindering van 23,5% 
volgens de Eurostat-armoederisico-
indicator, maar slechts 16,7% volgens de 
indicator voor “materiële achterstand”);

Or.en

Amendement 50
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er andermaal bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
instrumenten en de regelgeving te 
verbeteren ten einde verschillen in 
beloning tussen vrouwen en mannen te 
doen verdwijnen;

Or.es
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Amendement 51
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat sociale bescherming en 
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 
arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element 
dient.

Schrappen

Or.en

Amendement 52
Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat sociale bescherming en
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 
arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element
dient.

5. wijst erop dat sociale bescherming,
sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid de 
ernst en duur van de recessie helpen 
beperken;

Or.de

Amendement 53
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat sociale bescherming en 
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 

5. wijst erop dat volgens de studie van het 
Europees Parlement “Sociale 
bescherming als economische 



AM\833557NL.doc 29/42 PE450.611v01-00

NL

arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element 
dient.

stabilisator” sociale bescherming en 
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 
arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element 
dient en dat uit de cijfers blijkt dat sociale 
uitgaven een groter stabiliserend effect 
hebben dan het gemiddelde van de totale 
overheidsuitgaven;.

Or.en

Amendement 54
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat sociale bescherming en 
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 
arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element 
dient.

5. wijst erop dat sociale bescherming en 
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 
arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element 
dient; verlangt dat om de onzekerheid die 
vrouwen ervaren op de arbeidsmarkt niet 
nog groter te maken, bij de selectie van 
werknemers voor ontslag rekening wordt 
gehouden met de verantwoordelijkheden 
in het gezin, daar het in veel gevallen 
vrouwen zijn die belast zijn met de zorg 
voor de kinderen; wenst dat de 
toegankelijkheid verbeterd wordt, met 
name door financiële steun voor 
kinderopvang, zodat het voor de meest
achtergestelde vrouwen makkelijker wordt 
hun beroep uit te oefenen;

Or.fr
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Amendement 55
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat sociale bescherming en 
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 
arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element 
dient.

5. wijst erop dat sociale bescherming en 
sociaal beleid de ernst en duur van de 
recessie helpen beperken door de 
arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming 
aan zowel de inkomsten- als de 
uitgavenzijde als stabiliserend element 
dient. verzoekt de lidstaten om passender 
instrumenten vast te stellen om armoede 
onder vrouwen te meten;

Or.bg

Amendement 56
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat een actief 
werkgelegenheidsbeleid (bijvoorbeeld 
bedrijfsopleiding, beroepsonderwijs en –
opleiding) uiterst belangrijk is om 
armoede te voorkomen, waarbij de sociale 
partners een essentiële rol spelen; is 
tevens van oordeel dat een proactief 
werkgelegenheidsbeleid (bijvoorbeeld het 
opdoen van beroepservaring door 
jongeren, sociale werkplaatsen) van 
cruciaal belang is om voor evenwicht te 
zorgen, de toegankelijkheid van de 
arbeidsmarkt te vergroten en de 
werkgelegenheid van 
achterstandsgroepen in stand te houden;

Or.en
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Amendement 57
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. meent dat het nodig is zich zowel op 
Europees als nationaal niveau te 
verbinden tot meer voortgang naar 
gendergelijkheid door middel van 
strategieën die de Commissierichtsnoeren 
voor pariteit tussen vrouwen en mannen 
uitvoeren, het Europese pact voor 
gendergelijkheid van de Raad van Europa 
en het door de Europese sociale partners 
besloten actiekader voor gendergelijkheid;  

Or.it

Amendement 58
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwelkomt de "Strategie voor 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
(2010-2015)" van de Commissie;

Or.en

Amendement 59
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. daar het vinden van arbeid helpt om 
armoede te bestrijden, dient er een 
transparant regelgevingskader voor 
atypische vormen van arbeid vastgesteld te 
worden waardoor meer vrouwen aan de 
slag kunnen en wordt gezorgd voor 
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passende arbeidsvoorwaarden en een 
fatsoenlijke beloning;

Or.el

Amendement 60
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de lidstaten, indien nodig, de 
uitkeringsstelsels te herzien om de 
aanzienlijke verschillen tussen de 
pensioenen van vrouwen en mannen te 
vermijden, en te overwegen of 
corrigerende factoren kunnen worden 
ingevoerd die rekening houden met 
onderbrekingen in de premiebetaling als 
gevolg van onzekere arbeidsverhoudingen 
en de verplichtingen van het 
moederschap;

Or.fr

Amendement 61
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van sociale 
zekerheid en pensioenrechten op 
individuele basis om de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen en 
mannen te waarborgen;

Or.en

Amendement 62
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat gelijke en volwaardige 
deelneming aan het economische, 
politieke en sociale leven als individueel 
recht verwezenlijkt moet worden en dat 
een actief beleid van sociale insluiting 
daarom een holistische aanpak moet 
hanteren om armoede en sociale 
uitsluiting uit te bannen, met name door 
te zorgen voor volledige toegang tot 
hoogwaardige sociale diensten en 
diensten van algemeen (economisch) 
belang voor allen;

Or.en

Amendement 63
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat gendergelijkheid een 
van de voorwaarden is voor duurzame 
groei, werkgelegenheid, 
concurrentievermogen en sociale cohesie;

Or.it

Amendement 64
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat de noodzaak om het 
verschil in beloning tussen mannen en 
vrouwen te verkleinen volgens het 
speciale Eurobarometer-onderzoek 
"Gendergelijkheid in de EU in 2009" 
algemeen erkend wordt in Europa;

Or.en
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Amendement 65
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept dat op Europees en 
nationaal niveau maatregelen genomen 
moeten worden om te zorgen dat het 
gezins- en het beroepsleven gecombineerd 
kunnen worden als onderdeel van de 
inspanningen om armoede te bestrijden 
en de toegang van vrouwen tot fatsoenlijk 
werk te verbeteren; roept de lidstaten 
daarom op om de openbare voorzieningen 
voor kinderopvang te verbeteren en 
bedrijven te stimuleren om intern hiervoor 
voorzieningen te treffen;

Or.el

Amendement 66
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat alleen fatsoenlijke 
arbeid op basis van de beginselen voor 
fatsoenlijke arbeid van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en het beginsel van 
“goed werk”, met inbegrip van gender 
mainstreaming, tezamen met het beginsel 
van gelijke beloning voor gelijke arbeid 
op dezelfde arbeidsplaats ertoe kan 
bijdragen mensen uit armoede en sociale 
uitsluiting te verheffen en zo bij te dragen 
tot brede politieke en culturele 
deelneming aan de Europese 
samenleving;

Or.en
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Amendement 67
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. herinnert eraan dat het 
“Europese Jaar voor de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting”niet alleen 
bedoeld is als mediacampagne, maar ook 
ten doel heeft een multidimensionaal 
beleid van armoedebestrijding en 
geavanceerder indicatoren voor armoede 
te bevorderen; verzoekt de Commissie 
daarom een kritisch overzicht te geven 
van de nieuwe maatregelen van de 
lidstaten om armoede en sociale 
uitsluiting uit te bannen;

Or.en

Amendement 68
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van oordeel dat de 
economische en sociale situatie van 
vrouwen kwetsbaarder is bijvoorbeeld 
door ongelijke beloning, 
pensioenvoorzieningen en 
verzekeringslasten; verzoekt de lidstaten 
daarom het door concrete maatregelen 
makkelijker te maken om beroep en 
gezinsleven te combineren, zoals meer 
transparantie bij de beloning en 
aanstellingsprocedures, mogelijkheden 
voor flexibele arbeidsuren en een 
evenwichtiger verdeling van de kosten van 
het ouderschap; 

Or.en
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Amendement 69
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. onderstreept de noodzaak om als 
onderdeel van de bestrijding van armoede, 
armoede onder kinderen en sociale 
uitsluiting een adequaat beleid voor 
arbeidsintegratie en opleiding op 
nationaal niveau te ontwikkelen, in 
combinatie met speciale 
belastingsregelingen voor moeders in 
eenoudergezinnen;

Or.el

Amendement 70
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept dat op nationaal
en Europees niveau maatregelen 
genomen moeten worden om 
discriminatie ten aanzien van kansen op 
de arbeidsmarkt en loonbeleid te 
bestrijden, als onderdeel van de 
inspanningen om armoede onder vrouwen 
tegen te gaan;

Or.el

Amendement 71
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie en de 
Raad terdege rekening te houden met de 
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eisen die het Parlement verwoordde in 
zijn resoluties van 15 november 2007 over 
de balans van de sociale realiteit1, van 9 
oktober 2008 over de bevordering van 
sociale integratie en bestrijding van 
armoede, met inbegrip van armoede onder 
kinderen, in de EU2, van 6 mei 2009 over 
de actieve inclusie van personen die van 
de arbeidsmarkt zijn uitgesloten3 en van 
19 oktober 2010 over de rol van het 
minimuminkomen bij de bestrijding van 
armoede en de bevordering van een 
participatieve samenleving in Europa bij 
het ontwerpen van het beleid en van 
maatregelen voor het volgende stadium 
van de WTO inzake sociale insluiting en 
sociale bescherming, de strategie voor 
sociale insluiting en het Europa 2020-
vlaggeschipinitiatief over 
armoedebestrijding en sociale uitsluiting, 
door opneming van alle betrokkenen in 
een participatief proces;
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0541.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0467.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0371.

Or.en

Amendement 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de Commissie 
waakzaam te zijn ten aanzien van 
belemmeringen voor sociale participatie, 
zoals brandstofarmoede, financiële 
uitsluiting en hindernissen bij de toegang 
tot informatie- en 
communicatietechnologie (ICT);

Or.en
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Amendement 73
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de lidstaten om in 
overleg met de Commissie en de sociale 
partners maatregelen te nemen om de 
ongelijke behandeling van afhankelijke 
vrouwen te voorkomen door de sociale 
welzijnsstelsels, want het pensioen waarop 
bijvoorbeeld weduwen recht hebben is niet 
genoeg om redelijk van te kunnen leven;

Or.el

Amendement 74
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. onderstreept het belang van 
coördinatie van het beleid voor de 
bestrijding van werkloosheid en sociale 
uitsluiting op alle overheidsniveaus, om 
de armoede onder vrouwen met succes te 
kunnen bestrijden;

Or.el

Amendement 75
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. meent dat maatregelen ter 
bewerkstelliging van een groenere en 
klimaatvriendelijke economie hand in 
hand moeten gaan met alle inspanningen 
om armoede uit te bannen; uit daarom 
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zijn bezorgdheid dat de kosten van 
energie-efficiënte woningen in enkele 
lidstaten worden doorberekend aan de 
huurders;

Or.en

Amendement 76
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. herinnert eraan dat de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting zowel 
in de Europese Unie als daarbuiten plaats 
moet vinden, wil men de toezegging van 
de Europese Unie en de lidstaten gestand 
kunnen doen om in 2015 de VN-
millenniumontwikkelingsdoelen 
verwezenlijkt te hebben;

Or.en

Amendement 77
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. verzoekt de lidstaten om in 
overleg met de Commissie en de sociale 
partners plannen op te stellen om meer 
vrouwen te laten deelnemen aan 
levenslang leren en opleiding, vooral 
vrouwen uit minderheidsgroepen;

Or.el

Amendement 78
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 



PE450.611v01-00 40/42 AM\833557NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de toegang van 
vrouwelijke ondernemers tot krediet 
beperkt is, dat dit een grote belemmering 
voor hun beroepsontwikkeling en 
economische onafhankelijkheid vormt en 
in strijd is met het beginsel van gelijke 
behandeling;

Or.bg

Amendement 79
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de lidstaten op om vooral 
oudere vrouwen makkelijker toegang te 
geven tot programma’s voor levenslang 
leren;

Or.bg

Amendement 80
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat vrouwen als 
gevolg van het ontbreken van een goede 
sociale infrastructuur gedwongen zijn te 
kiezen tussen het grootbrengen van 
kinderen en een beroepsloopbaan; roept 
de regeringen van de lidstaten op om 
erkenning te geven aan het grootbrengen 
van kinderen en ervoor te zorgen dat deze 
periode meetelt voor het pensioen, zodat
vrouwen kunnen genieten van een 
volledig pensioen; beveelt aan dat de 
lidstaten zorgen voor de verstrekking van 
passende en betrouwbare pensioenen aan 
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vrouwen;

Or.bg

Amendement 81
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. herinnert de lidstaten eraan 
dat de verstrekking van adequate 
kinderopvang een fundamenteel 
onderdeel van de gendergelijkheid op de 
arbeidsmarkt is;  herinnert de lidstaten 
daarom aan het belang van het halen van 
de streefdoelen van Barcelona inzake 
kinderopvang, om vrouwen aan te 
moedigen tot deelneming aan de 
arbeidsmarkt en het evenwicht tussen 
werk en privéleven te bevorderen;

Or.bg

Amendement 82
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. verzoekt de lidstaten om  
immigrantenvrouwen en vrouwen uit 
etnische minderheden makkelijker 
toegang te geven tot onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s om zo hun 
deelneming aan de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken;

Or.bg
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Amendement 83
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. roept de lidstaten op om in het 
kader van de herziening van Richtlijn 
92/85/EEG van de Raad inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie, de nodige maatregelen te 
nemen om te voorkomen dat vrouwelijke 
werknemers worden ontslagen bij 
zwangerschap en moederschap; roept de 
lidstaten op om actief op te treden om 
discriminatie tegen zwangere vrouwen op 
de arbeidsmarkt te voorkomen en ervoor 
te zorgen dat moederschap niet ten koste 
gaat van het recht van vrouwelijke 
werknemers op pensioenen en de hoogte 
van deze pensioenen niet afneemt doordat 
zij moederschapsverlof hebben 
opgenomen;

Or.bg


