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Amendement 1
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de dienstensector 
goed is voor meer dan 70% van de 
economische bedrijvigheid in de Europese 
Unie en een vergelijkbaar en groeiend 
percentage van de totale 
werkgelegenheid; 

Or. bg

Amendement 2
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat tegenwoordig 
negen van de tien nieuwe arbeidsplaatsen 
tot stand komen in de dienstensector en 
dat uit onderzoek blijkt dat er met een 
verdere verbetering van de interne markt 
voor diensten een groot 
werkgelegenheidspotentieel ontsloten kan 
worden - banen die de EU in deze tijden 
van crisis broodnodig heeft; 

Or. bg

Amendement 3
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de 
werkgelegenheid onder vrouwen 62,1% 
bedraagt en die onder mannen 75,1% en 
dat het primaire doel van Europa 2020 
van 75% werkgelegenheid tegen 2020 om 
die reden uitsluitend haalbaar is als meer 
vrouwen toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt;

Or. bg

Amendement 4
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat er met 
beleid gericht op een betere combinatie 
van werk en privé-leven het 
werkgelegenheidspotentieel onder 
vrouwen substantieel kan worden 
vergroot en vrouwen beter kunnen ingezet 
voor de beschikbare banen en op die 
manier de economische groei, de 
werkgelegenheid en de innovatie een 
flinke stimulans kunnen krijgen; 
bovendien zijn vrouwen in de 
dienstensector hoofdzakelijk werkzaam 
als winkel- en hotelpersoneel en nog niet 
veel aanwezig op hogere posities;

Or. bg

Amendement 5
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat flexibele 
arbeidsovereenkomsten voor bijvoorbeeld 
variabele werktijden, deeltijdwerk en korte 
arbeidsbetrekkingen ten goede kunnen 
komen van zowel mannelijke als 
vrouwelijke zorgverleners omdat zij 
daardoor, in de veronderstelling dat zij 
daadwerkelijk een keuzemogelijkheid 
hebben, werk en zorg kunnen 
combineren, zeker gezien het feit dat de 
dienstensector talloze mogelijkheden biedt 
voor dergelijke flexibele opties;     

Or. bg

Amendement 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ten 
behoeve van een verdere verdieping van 
de dienstenmarkt om zo het grote 
banenpotentieel ervan tot ontwikkeling te 
brengen en werknemers in staat te stellen 
profijt te trekken van de voor veel functies 
in deze sector zo karakteristieke flexibele 
arbeidsvoorwaarden (onder meer om werk 
en zorgtaken te kunnen combineren). 
Daarbij dient uitdrukkelijk te worden 
zorggedragen voor fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder 
meer loon, veiligheid en gezondheid, 
carrièrevooruitzichten, sociale zekerheid en 
levenslang leren;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ter 
bestrijding van de onzekere 
arbeidsbetrekkingen in de dienstensector 
waar vooral vrouwen onder te lijden 
hebben; keurt flexibiliteit en contractuele 
onzekerheid af omdat het hierdoor 
onmogelijk wordt om een georganiseerd 
en stabiel gezinsleven vorm te geven; 
onderstreept dat arbeidsovereenkomsten 
stabiel moeten zijn, met vaste werktijden 
die op verzoek van de vrouw kunnen 
worden gewijzigd, opdat zij werk en gezin 
beter combineren kan. Daarbij dient 
uitdrukkelijk te worden zorggedragen voor 
arbeidsvoorwaarden die voorzien in de 
nodige rechten ten aanzien van onder meer 
loon, veiligheid en gezondheid op het
werk, carrièrevooruitzichten, sociale 
zekerheid en levenslang leren;



PE491.092v01-00 6/22 AM\904067NL.doc

NL

Or. pt

Amendement 7
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ten 
behoeve van een verdere verdieping van de 
dienstenmarkt om zo het grote 
banenpotentieel ervan tot ontwikkeling te 
brengen en werknemers in staat te stellen 
profijt te trekken van de voor veel functies 
in deze sector zo karakteristieke flexibele 
arbeidsvoorwaarden (onder meer om werk 
en zorgtaken te kunnen combineren). 
Daarbij dient uitdrukkelijk te worden 
zorggedragen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder 
meer loon, veiligheid en gezondheid, 
carrièrevooruitzichten, sociale zekerheid en 
levenslang leren;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ten 
behoeve van een verdere verdieping van de 
dienstenmarkt om zo het grote 
banenpotentieel ervan tot ontwikkeling te 
brengen en werknemers zowel mannen als 
vrouwen, in staat te stellen profijt te 
trekken van de voor veel functies in deze 
sector zo karakteristieke flexibele 
arbeidsvoorwaarden waardoor 
werknemers werk en privé-leven kunnen 
combineren. Daarbij dient uitdrukkelijk te 
worden zorggedragen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder 
meer het beginsel van gelijk loon voor 
gelijk werk, veiligheids- en 
gezondheidsnormen, 
carrièrevooruitzichten, bijscholing, sociale 
zekerheid en levenslang leren;

Or. en

Amendement 8
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ten 
behoeve van een verdere verdieping van de 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ten 
behoeve van een verdere verdieping van de 
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dienstenmarkt om zo het grote 
banenpotentieel ervan tot ontwikkeling te 
brengen en werknemers in staat te stellen 
profijt te trekken van de voor veel functies 
in deze sector zo karakteristieke flexibele 
arbeidsvoorwaarden (onder meer om werk 
en zorgtaken te kunnen combineren). 
Daarbij dient uitdrukkelijk te worden 
zorggedragen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder 
meer loon, veiligheid en gezondheid, 
carrièrevooruitzichten, sociale zekerheid en 
levenslang leren;

dienstenmarkt om zo het grote 
banenpotentieel ervan tot ontwikkeling te 
brengen en werknemers in staat te stellen 
profijt te trekken van de voor veel functies 
in deze sector zo karakteristieke flexibele 
arbeidsvoorwaarden (onder meer om werk 
en zorgtaken te kunnen combineren). 
Daarbij dient uitdrukkelijk te worden 
zorggedragen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder 
meer loon, veiligheid en gezondheid, 
carrièrevooruitzichten, sociale zekerheid en 
levenslang leren; wijst op het grote belang 
van bevordering van het beginsel van 
gelijke beloning voor mannen en vrouwen 
zoals neergelegd in artikel 157 van het 
Verdrag; wijst op zijn resolutie van 24 mei 
2012 met het verzoek tot herziening van 
Richtlijn 2006/54/EG vóór 15 februari 
2013;

Or. en

Amendement 9
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ten 
behoeve van een verdere verdieping van de 
dienstenmarkt om zo het grote 
banenpotentieel ervan tot ontwikkeling te 
brengen en werknemers in staat te stellen 
profijt te trekken van de voor veel functies 
in deze sector zo karakteristieke flexibele 
arbeidsvoorwaarden (onder meer om werk 
en zorgtaken te kunnen combineren). 
Daarbij dient uitdrukkelijk te worden 
zorggedragen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder 
meer loon, veiligheid en gezondheid, 
carrièrevooruitzichten, sociale zekerheid en 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om concrete maatregelen te treffen ten 
behoeve van een verdere verdieping van de 
dienstenmarkt om zo het grote 
banenpotentieel ervan tot ontwikkeling te 
brengen en werknemers in staat te stellen 
profijt te trekken van de voor veel functies 
in deze sector zo karakteristieke flexibele 
arbeidsvoorwaarden (onder meer om werk 
en zorgtaken te kunnen combineren). 
Daarbij dient uitdrukkelijk te worden 
zorggedragen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder 
meer loon, veiligheid en gezondheid, 
toegankelijkheid, carrièrevooruitzichten, 
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levenslang leren; sociale zekerheid en levenslang leren;

Or. en

Amendement 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om maatregelen te treffen ter 
bescherming van vrouwelijke 
werknemers, waaronder verplichte 
vrijstelling van vrouwen met kinderen 
onder 12 jaar van nachtwerk en 
ploegendiensten ingeval beide ouders 
dergelijk werk verrichten; roept de 
lidstaten op om het moeder- en 
vaderschap doeltreffend te beschermen 
door het wederrechtelijke ontslag van 
zwangere vrouwen, zojuist bevallen 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven, te bestrijden;

Or. pt

Amendement 11
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de lidstaten op om beleid te 
ontwikkelen ter integratie van kwetsbare 
mensen in de arbeidsmarkt, met name 
laag opgeleide, werkloze, jongere en 
oudere mensen, mensen met een 
handicap, mensen met een 
geestesstoornis, of minderheden als 
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arbeidsmigranten en Roma, en wel 
middels doelgerichte en op maat gesneden 
beroepskeuzeadvisering, scholing en 
opleiding en programma's voor het 
leerlingwezen; 

Or. ro

Amendement 12
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in overleg met de sociale partners de 
nodige strategieën te ontwikkelen voor de 
totstandbrenging van minimumnormen 
voor de dienstensector, onder meer ten 
aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en wettelijke 
minimumlonen; roept op tot een speciale 
belasting- en subsidieregeling voor de 
persoonlijke en huishoudelijke 
dienstverleningssector teneinde het 
wijdverspreide zwartwerken te reguleren 
en daarmee te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden;

Schrappen

Or. en

Amendement 13
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in overleg met de sociale partners de 
nodige strategieën te ontwikkelen voor de 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in overleg met de sociale partners de 
nodige strategieën te ontwikkelen voor de 
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totstandbrenging van minimumnormen 
voor de dienstensector, onder meer ten 
aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en wettelijke 
minimumlonen; roept op tot een speciale 
belasting- en subsidieregeling voor de 
persoonlijke en huishoudelijke 
dienstverleningssector teneinde het 
wijdverspreide zwartwerken te reguleren 
en daarmee te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden;

totstandbrenging van minimumnormen 
voor de dienstensector, onder meer ten 
aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en, waar nodig, 
door de sociale partners overeengekomen 
wettelijke minimumlonen; roept op tot een 
speciale belasting- en subsidieregeling 
voor de persoonlijke en huishoudelijke 
dienstverleningssector teneinde het 
wijdverspreide zwartwerken te reguleren 
en daarmee te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden;

Or. de

Amendement 14
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in overleg met de sociale partners de 
nodige strategieën te ontwikkelen voor de 
totstandbrenging van minimumnormen 
voor de dienstensector, onder meer ten 
aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en wettelijke 
minimumlonen; roept op tot een speciale 
belasting- en subsidieregeling voor de 
persoonlijke en huishoudelijke 
dienstverleningssector teneinde het 
wijdverspreide zwartwerken te reguleren 
en daarmee te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in overleg met de sociale partners de 
nodige strategieën te ontwikkelen voor de 
totstandbrenging van minimumnormen 
voor de dienstensector, onder meer ten 
aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en wettelijke 
minimumlonen, met een accent op het 
beginsel van gelijk loon voor gelijk werk 
en speciale aandacht voor de negatieve 
gevolgen van horizontale en verticale 
segregatie; roept op tot een speciale 
belasting- en subsidieregeling voor de 
persoonlijke en huishoudelijke 
dienstverleningssector teneinde het 
wijdverspreide zwartwerken te reguleren 
en daarmee te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden;

Or. en
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Amendement 15
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in overleg met de sociale partners de 
nodige strategieën te ontwikkelen voor de 
totstandbrenging van minimumnormen 
voor de dienstensector, onder meer ten 
aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en wettelijke 
minimumlonen; roept op tot een speciale 
belasting- en subsidieregeling voor de 
persoonlijke en huishoudelijke 
dienstverleningssector teneinde het 
wijdverspreide zwartwerken te reguleren 
en daarmee te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om in overleg met de sociale partners de 
nodige strategieën te ontwikkelen voor de 
totstandbrenging van minimumnormen 
voor de dienstensector, onder meer ten 
aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en wettelijke 
minimumlonen; roept op tot een speciale 
belasting- en subsidieregeling voor de 
persoonlijke en huishoudelijke 
dienstverleningssector teneinde het 
wijdverspreide zwartwerken te reguleren 
en daarmee te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden; bovendien dient 
informatie over werknemersrechten 
eenvoudig toegankelijk zijn te zijn;

Or. bg

Amendement 16
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het feit dat volgens de vijfde 
Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden van april 2012 
18% van de werknemers melding maakt 
van een slecht evenwicht tussen werk en 
privéleven; 19% van de vrouwen en 7% 
van de mannen in de EU als geheel 
werken in "korte" deeltijd (minder dan 
twintig uur per week). Slechts 3% van de 
mannen tussen de 35 en 49 jaren werkt in 
"korte" deeltijd, tegenover 18% van de 
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vrouwen in die leeftijdscategorie; wijst 
tevens op het feit dat het meeste 
deeltijdwerk in specifieke sectoren 
gevonden kan worden:  meer dan 38% 
van alle deeltijdwerkers (zowel "kort" als 
"substantieel" (tussen de 20 en 34 uur per 
week) werkt in het onderwijs, de medische 
en sociale dienstverlening, overige 
vormen van dienstverlening, het 
winkelwezen en de groothandel; roept de 
lidstaten dan ook op om het nodige beleid 
te ontwikkelen waarmee er voor kan 
worden gezorgd dat werk en privé beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd, ook 
door mensen die in deeltijd werken, opdat 
ouders zo worden aangemoedigd om 
actief deel te nemen aan maatregelen 
waarmee deze afstemming makkelijker 
wordt en zo de huidige genderkloof kan 
worden gedicht;

Or. en

Amendement 17
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het grote aantal vrouwelijke 
werknemers in de zorgsector en de vaak 
slechte arbeidsomstandigheden in die 
sector; benadrukt in dit verband dat er 
spoedig overeenkomst bereikt moet 
worden over de Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten, teneinde discriminatie in de 
zorgsector te kunnen bestrijden, te zorgen 
voor passende minimumlonen, voor 
maximale arbeidstijden alsook voor 
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duidelijke regels voor veiligheid op de 
werkvloer; onderstreept met name de 
noodzaak tot regulering van de 
voorwaarden ten aanzien van de levering 
van arbeidskrachten door uitzendbureaus;

Or. de

Amendement 18
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
naleving van de minimumnormen ten 
aanzien van de gezondheid en de 
veiligheid op de werkvloer in de 
dienstensector - zeker ingeval van 
telewerken en alle daarmee 
samenhangende specifieke kenmerken 
van de werkomgeving - dit alles om in 
samenwerking met de sociale partners de 
desbetreffende wetgeving aan te passen 
aan de laatste wetenschappelijke 
inzichten;    

Or. el

Amendement 19
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met het 
werkdocument van de jaarlijkse 
groeianalyse getiteld "De benutting van 
het werkgelegenheidspotentieel van de 
persoonlijke en huishoudelijke 
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dienstverlening" en roept de lidstaten, de 
sociale partners en andere 
belanghebbenden op om actief in te gaan 
op de uitnodiging van de Commissie om 
over dit onderwerp in debat te gaan;

Or. bg

Amendement 20
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van een spoedig 
akkoord over het programma voor sociale 
verandering en innovatie, opdat 
werknemers en ondernemers in de 
dienstensector gebruik kunnen maken van 
het component voor microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap van dit 
programma;

3. is ingenomen met het feit dat 
microfinanciering gehandhaafd wordt als 
zelfstandig component in het programma 
voor sociale verandering en innovatie en 
wijst op het grote belang van 
microfinanciering als instrument ter 
ondersteuning van vrouwelijke 
ondernemers en mensen met een 
ongunstige arbeidsmarktpositie in de 
dienstensector 

Or. en

Amendement 21
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van een spoedig 
akkoord over het programma voor sociale 
verandering en innovatie, opdat 
werknemers en ondernemers in de 
dienstensector gebruik kunnen maken van 
het component voor microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap van dit 

3. benadrukt het belang van een spoedig 
akkoord over het programma voor sociale 
verandering en innovatie, opdat 
werknemers en ondernemers in de 
dienstensector gebruik kunnen maken van 
het component voor microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap van dit 
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programma; programma; benadrukt in dit verband dat 
er hier grote mogelijkheden liggen voor 
vrouwelijk ondernemers aangezien 
vrouwen in het algemeen nog altijd voor 
een opleiding in de dienstensector kiezen, 
en zij daarom juist op dit vlak over de 
nodige commerciële en vakinhoudelijke 
kennis beschikken;

Or. en

Amendement 22
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van een spoedig 
akkoord over het programma voor sociale 
verandering en innovatie, opdat 
werknemers en ondernemers in de 
dienstensector gebruik kunnen maken van 
het component voor microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap van dit 
programma;

3. benadrukt het belang van een spoedig 
akkoord over het programma voor sociale 
verandering en innovatie, opdat 
werknemers en ondernemers in de 
dienstensector gebruik kunnen maken van 
het component voor microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap van dit 
programma; is ingenomen met de 
mededeling van de Commissie over 
sociaal ondernemerschap omdat juist 
vooral vrouwen voor een loopbaan in de 
sociale sector kiezen; 

Or. de

Amendement 23
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het feit dat zwartwerken en 
onzekere werkgelegenheid vooral onder 
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vrouwen een wijdverspreid fenomeen is in
de dienstensector; de Commissie dient ter  
bestrijding van dit fenomeen de lidstaten 
aan te moedigen de nodige strategieën op 
dit vlak te ontwikkelen en deze te 
integreren in hun nationale strategieën 
voor de implementatie van Europa 2020.
Werknemers in de dienstensector dienen 
levenslang te kunnen leren 

Or. bg

Amendement 24
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de bescherming van de sociale rechten en 
de arbeidsrechten van de grote aantallen 
mobiele werknemers in de dienstensector 
te waarborgen en elke vorm van uitbuiting 
te bestrijden;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de bescherming van de sociale rechten en 
de arbeidsrechten van de grote aantallen 
mobiele werknemers in de dienstensector 
te waarborgen en elke vorm van uitbuiting 
en elk risico op sociale uitsluiting te 
bestrijden; wijst op de noodzaak tot 
regelgeving waardoor mensen werk en 
gezin beter kunnen combineren;

Or. it

Amendement 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de bescherming van de sociale rechten en 
de arbeidsrechten van de grote aantallen 
mobiele werknemers in de dienstensector 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de bescherming van de sociale rechten en 
de arbeidsrechten van de grote aantallen 
mobiele werknemers in de dienstensector 
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te waarborgen en elke vorm van uitbuiting 
te bestrijden;

te waarborgen en elke vorm van uitbuiting 
te bestrijden; benadrukt dat 
arbeidsmobiliteit niet verplicht mag 
worden gesteld;

Or. pt

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op nog meer 
initiatieven te ontplooien ter bestrijding 
van zwartwerken - vooral wijdverbreid 
onder vrouwen - teneinde de armoede 
onder vrouwen te bestrijden en te helpen 
sociale zekerheidsstelsel beter houdbaar te 
maken;

Or. el

Amendement 27
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op Verdrag nr. 
170 van de Internationale 
arbeidsorganisatie betreffende 
huishoudelijk personeel dat dit tripartiete 
organisatie in 2011 heeft goedgekeurd 
onverwijld te ratificeren en huishoudelijk 
personeel zo fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden te bieden en 
dezelfde fundamentele arbeidsrechten als 
andere werkenden;
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Or. en

Amendement 28
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht de toegang van alle werknemers in 
de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's van groot belang 
omdat deze programma's hen helpen de 
kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten;

5. acht de permanente toegang van alle 
werknemers in de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's van groot belang 
omdat deze programma's hen helpen de 
kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten en ervoor zorgen 
dat werknemers de door de almaar 
veranderende arbeidsmarkt vereiste 
nieuwe vaardigheden en 
beroepskwalificaties verwerven;

Or. it

Amendement 29
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht de toegang van alle werknemers in 
de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's van groot belang 
omdat deze programma's hen helpen de 
kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten;

5. acht de toegang van alle werknemers in 
de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's en levenslang 
leren van groot belang omdat deze 
programma's hen helpen hun toekomstige 
kansen op de arbeidsmarkt vergroten en 
de kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten;

Or. en
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Amendement 30
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht de toegang van alle werknemers in 
de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's van groot belang 
omdat deze programma's hen helpen de 
kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten;

5. acht de toegang van alle werknemers 
(kwetsbare groepen mensen in het 
bijzonder) in de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's van groot belang 
omdat deze programma's hen helpen de 
kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten;

Or. en

Amendement 31
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht de toegang van alle werknemers in 
de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's van groot belang 
omdat deze programma's hen helpen de 
kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten;

5. acht de toegang van alle werknemers in 
de dienstensector tot 
bijscholingsprogramma's en andere 
scholingsprogramma's van groot belang 
omdat deze programma's hen helpen de 
kloof tussen hun vaardigheden en hun 
werkinvulling te dichten;

Or. en

Amendement 32
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de lage deelname van 
vrouwen in de dienstensector aan 
vakopleidingen in het kader van 
levenslang leren en roept de lidstaten op 
daartegen actie te ondernemen;

Or. el

Amendement 33
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak tot 
bijscholing van oudere werknemers en 
ouders die na een periode van afwezigheid 
wegens zorg voor hun kinderen en 
afhankelijke familieleden herintreden op 
de arbeidsmarkt;

Or. ro

Amendement 34
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op het feit dat vrouwelijke 
werknemers disproportioneel getroffen 
worden door de drastische bezuinigingen 
in vele lidstaten en verzoekt de Commissie 
een onderzoek uit te voeren naar de 
gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen 
op vrouwen op de arbeidsmarkt, de 
dienstensector in het bijzonder;

6. wijst op het feit dat vrouwelijke 
werknemers disproportioneel getroffen
kunnen worden door de bezuinigingen in 
vele lidstaten en verzoekt de Commissie 
een onderzoek uit te voeren naar de 
gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen 
op vrouwen op de arbeidsmarkt, de 
dienstensector in het bijzonder;
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Or. de

Amendement 35
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op het feit dat vrouwelijke 
werknemers disproportioneel getroffen 
worden door de drastische bezuinigingen in 
vele lidstaten en verzoekt de Commissie 
een onderzoek uit te voeren naar de 
gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen 
op vrouwen op de arbeidsmarkt, de 
dienstensector in het bijzonder;

6. wijst op het feit dat vrouwelijke 
werknemers disproportioneel getroffen 
worden door de drastische bezuinigingen in 
vele lidstaten en verzoekt de Commissie 
gegevens te vergaren over de gevolgen van 
de bezuinigingsmaatregelen op vrouwen op 
de arbeidsmarkt, de dienstensector in het 
bijzonder;

Or. en

Amendement 36
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de moeilijkheden die 
werknemers in de dienstensector, vrouwen 
in het bijzonder, ondervinden bij het 
combineren van werk en gezin; pleit 
daarom voor financieel toegankelijke 
kinderopvang en beter aansluitende 
werktijden, om zo te zorgen voor een beter 
evenwicht tussen werk en privé-leven en 
de gendergelijkheid te vergroten, 
belangrijk als die laatste is voor een 
grotere arbeidsparticipatie van zowel 
mannen als vrouwen; 

Or. en



PE491.092v01-00 22/22 AM\904067NL.doc

NL

Amendement 37
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de nog altijd op 
de arbeidsmarkt aanwezige 
genderongelijkheid bestreden moet 
worden met behulp van actief beleid 
waarmee de daadwerkelijke achterstelling 
van vrouwen teniet kan worden gedaan;

Or. it

Amendement 38
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. pleit voor een sterke sociale dialoog 
en voor betrokkenheid van werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers bij de 
vaststelling van de prioriteiten van de EU 
op het gebied van de dienstensector ten 
aanzien van de bescherming van de 
sociale rechten, de arbeidsrechten, 
werkloosheidsuitkeringen en het 
vertegenwoordigingsrecht;

Or. en


