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Amendement 1
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op het in de verschillende lidstaten 
sterk uiteenlopende tempo van vergrijzing 
en op de zeer verschillende manieren 
waarop er tengevolge van de politieke en 
culturele verschillen tussen de lidstaten 
wordt aangekeken tegen deze 
demografische uitdaging, en met name 
tegen de manieren om die aan te pakken;

1. wijst op de in de verschillende lidstaten 
sterk uiteenlopende samenstelling van de 
bevolking en op de zeer verschillende 
manieren waarop er tengevolge van de 
politieke en culturele verschillen tussen de 
lidstaten wordt aangekeken tegen deze 
demografische uitdaging, en met name 
tegen de manieren om die aan te pakken; 
merkt op dat er een aanzienlijke toename 
is van het aantal mensen dat blijft werken 
na zijn pensioen, met bijvoorbeeld een 
activiteitsgraad van werknemers in de 
leeftijdsgroep van 65 t/m 74 die tussen 
2006 en 2011 is toegenomen met 15%;

Or. en

Amendement 2
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op het in de verschillende lidstaten 
sterk uiteenlopende tempo van vergrijzing 
en op de zeer verschillende manieren 
waarop er tengevolge van de politieke en 
culturele verschillen tussen de lidstaten 
wordt aangekeken tegen deze 
demografische uitdaging, en met name 
tegen de manieren om die aan te pakken;

1. wijst op het in de verschillende lidstaten 
sterk uiteenlopende tempo van vergrijzing 
en op de zeer verschillende manieren 
waarop er tengevolge van de politieke en 
culturele verschillen tussen de lidstaten 
wordt aangekeken tegen deze 
demografische uitdaging, en met name 
tegen de manieren om die aan te pakken en 
er plannen voor te maken;

Or. en
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Amendement 3
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op het in de verschillende lidstaten 
sterk uiteenlopende tempo van vergrijzing 
en op de zeer verschillende manieren 
waarop er tengevolge van de politieke en 
culturele verschillen tussen de lidstaten 
wordt aangekeken tegen deze 
demografische uitdaging, en met name 
tegen de manieren om die aan te pakken;

1. wijst op het in de verschillende lidstaten 
sterk uiteenlopende tempo van vergrijzing 
en op de zeer verschillende manieren 
waarop er tengevolge van de politieke en 
culturele verschillen tussen de lidstaten 
wordt aangekeken tegen deze 
demografische uitdaging, en met name 
tegen de manieren om die aan te pakken; 
merkt evenwel op dat de 
levensverwachting in alle lidstaten 
toeneemt;

Or. en

Amendement 4
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat bejaarden een 
troef zijn voor onze maatschappijen en dat 
het van essentieel belang is voort te 
bouwen op hun kennis en ervaring op alle 
terreinen van het leven en hun zelfstandig 
leven zo lang mogelijk te ondersteunen;

Or. en

Amendement 5
Kinga Göncz



AM\919136NL.doc 5/38 PE500.493v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat bejaarden behoefte 
hebben aan andere vormen van steun en 
verzorging; dat diensten en oplossingen 
daarom altijd mensgericht en 
vraaggestuurd moeten zijn;

Or. en

Amendement 6
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat mogelijkheden 
voor werk en vrijwilligerswerk, alsmede 
socialebeschermingsmaatregelen van 
essentieel belang zijn om te zorgen voor 
actief en gezond ouder worden;

Or. en

Amendement 7
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van het plan van het 
Europees innovatiepartnerschap voor actief 
en gezond ouder worden, en met name van 
de nadruk die daarin gelegd wordt op 
samenwerking tussen publieke en 
particuliere belanghebbenden, de 
uitwisseling en overdracht van goede 

2. is tevreden met het strategische 
uitvoeringsplan van het Europees 
innovatiepartnerschap voor actief en 
gezond ouder worden, en met name van de 
nadruk die daarin gelegd wordt op 
samenwerking tussen publieke en 
particuliere belanghebbenden, de 



PE500.493v01-00 6/38 AM\919136NL.doc

NL

ideeën en beste praktijken (bijvoorbeeld 
het digitale platform "Marktplaats"), en op 
het optimaliseren van de bestaande 
financieringsinstrumenten;

uitwisseling en overdracht van goede 
ideeën en beste praktijken (bijvoorbeeld 
het digitale platform "Marktplaats"), en op 
het optimaliseren van de bestaande 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 8
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van het plan van het 
Europees innovatiepartnerschap voor actief 
en gezond ouder worden, en met name van 
de nadruk die daarin gelegd wordt op 
samenwerking tussen publieke en 
particuliere belanghebbenden, de 
uitwisseling en overdracht van goede 
ideeën en beste praktijken (bijvoorbeeld 
het digitale platform "Marktplaats"), en op 
het optimaliseren van de bestaande 
financieringsinstrumenten;

2. neemt kennis van het plan van het 
Europees innovatiepartnerschap voor actief 
en gezond ouder worden, en met name van 
de nadruk die daarin gelegd wordt op 
samenwerking tussen de Commissie en de 
EU-lidstaten en -regio's, de industrie en 
de economie, publieke en particuliere 
belanghebbenden en beroepsbeoefenaars 
uit de gezondheids- en zorgsector, 
bijvoorbeeld organisaties die ouderen en 
patiënten vertegenwoordigen, de 
uitwisseling en overdracht van goede 
ideeën en beste praktijken (bijvoorbeeld 
het digitale platform "Marktplaats"), en op 
het optimaliseren van de bestaande 
financieringsinstrumenten;

Or. de

Amendement 9
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van het plan van het 
Europees innovatiepartnerschap voor actief 
en gezond ouder worden, en met name van 
de nadruk die daarin gelegd wordt op 
samenwerking tussen publieke en 
particuliere belanghebbenden, de 
uitwisseling en overdracht van goede 
ideeën en beste praktijken (bijvoorbeeld 
het digitale platform "Marktplaats"), en op 
het optimaliseren van de bestaande 
financieringsinstrumenten;

2. neemt kennis van het plan van het 
Europees innovatiepartnerschap voor actief 
en gezond ouder worden, en met name van 
de nadruk die daarin gelegd wordt op 
samenwerking tussen publieke en 
particuliere belanghebbenden, de 
uitwisseling en overdracht van goede 
ideeën en beste praktijken (bijvoorbeeld 
het digitale platform "Marktplaats"), en op 
het optimaliseren van de bestaande 
financieringsinstrumenten; benadrukt het 
feit dat in het kader van het plan ouder 
worden moet worden gezien als kans en 
niet als last en de waarden van bejaarden, 
hun ervaring en hun voortdurende 
bijdrage aan de maatschappij moeten 
worden erkend en bevorderd;

Or. en

Amendement 10
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. ziet in grensoverschrijdende 
gezondheidszorg en zorgverstrekking een 
geschikte mogelijkheid om de beschikbare 
middelen efficiënter te benutten, strenge 
gemeenschappelijke normen voor het 
welzijn van de betrokkenen op te stellen 
en hierbij de kosten van de vergrijzing te 
beperken;

Or. de

Amendement 11
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is tevreden met de doelstelling 
ouderdomsvriendelijke omgevingen te 
bevorderen als essentieel instrument om 
oudere werknemers en werkzoekenden te 
ondersteunen en inclusieve 
samenlevingen te bevorderen die gelijke 
kansen bieden voor iedereen;

Or. en

Amendement 12
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is tevreden met de duidelijke opzet 
van de Commissie om de vitaliteit en 
waardigheid van ouderen in Europa te 
bevorderen door seniorengerichte 
innovatie, te werken aan een sterkere 
cultuur voor actief ouder worden in een 
generatievriendelijk Europa en dit proces 
samen met erkende partners uit onderzoek 
en de civiele maatschappij vorm te geven;

Or. de

Amendement 13
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept het feit dat ouderen recht 
hebben op economische zekerheid door 
middel van een behoorlijk pensioen, een 
recht dat zij verdiend hebben met 
bijdragen die zij betaald hebben 
gedurende hun hele beroepsleven, en dat 
zij het recht hebben een gezins- en een 
gemeenschapsleven te genieten in 
omstandigheden waarbij hun individuele 
autonomie wordt geëerbiedigd en sociale 
isolatie of marginalisering wordt 
voorkomen en overwonnen; dat zij recht 
hebben op toegang tot een kwalitatief 
hoogstaand netwerk van 
steunvoorzieningen voor ouderen dat 
toegankelijk is voor alle burgers ongeacht 
hun sociaaleconomische status, met name 
dagverblijven, verzorgingstehuizen en 
thuishulp; dat zij recht hebben op 
kwalitatief hoogstaande openbare 
gezondheidszorg met universele toegang 
tot een gezond verouderingsproces;

Or. pt

Amendement 14-{}-
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen aan 
te moedigen zich op de arbeidsmarkt te 
begeven en dit langer te doen, met
erkenning van de bijdrage die zij kunnen 
blijven leveren aan de samenleving; is van 
mening dat er met name behoefte is aan 
beleid om kwesties als onderwijs en 
opleiding, gezondheid en het evenwicht 
tussen werk en gezin voor de ouder 
wordende beroepsbevolking aan te 
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pakken;

Or. en

Amendement 15
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan een 
goed evenwicht tussen zekerheid en 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt te 
garanderen door consistente toepassing 
van de flexizekerheidsbeginselen, en 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken
zowel door adequate sociale bescherming 
te bieden voor mensen die zich in een 
overgangspositie bevinden of mensen met 
deeltijdse of halftijdse banen, als door 
toegang te verschaffen tot faciliteiten voor 
opleiding, loopbaanontwikkeling en 
voltijds werk; spoort de lidstaten ertoe aan 
te investeren in diensten als betaalbare, 
voltijdse en kwalitatief verantwoorde 
kinderopvang, scholen waar kinderen de 
hele dag terecht kunnen en tehuizen voor 
ouderenzorg, die gendergelijkheid helpen 
bevorderen, zorgen voor een beter 
evenwicht tussen werk en gezin en een 
situatie creëren die de mogelijkheid biedt 
de arbeidsmarkt te betreden of opnieuw 
aan het werk te gaan;

Or. en

Amendement 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om ervoor te 
zorgen dat mensen tot het bereiken van de 
pensioenleeftijd een baan kunnen 
behouden die zeker is en die aangepast is 
aan hun leeftijd en hun 
prestatievermogen; is van mening dat 
hiervoor in de loopbaan als geheel 
evenzeer maatregelen voor 
beroepsonderwijs nodig zijn als de 
invoering van levenstijdrekeningen,
mogelijkheden voor deeltijdwerk en
gerichte financiële ondersteuning voor
ondernemingen bij de invoering van 
banen die geschikt zijn voor ouderen en 
gehandicapten;

Or. de

Amendement 17
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om ervoor te 
zorgen dat mensen langer kunnen werken, 
zowel door de arbeidsmarkt flexibeler te 
maken middels de invoering van
levenstijdrekeningen, mogelijkheden voor 
deeltijdwerk en flexibele regelingen bij de 
overgang naar het pensioen –
bijvoorbeeld deeltijds pensioen of 
bonusjaren;

Or. de
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Amendement 18
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
kadervoorwaarden te scheppen om 
mensen langer te laten werken en 
productief te laten blijven, zowel door de 
arbeidsmarkt flexibeler te maken middels 
de invoering van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke, en voor banen die 
geschikt zijn voor ouderen;

Or. de

Amendement 19
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen in 
staat te stellen langer te werken en 
productiever te zijn, als zij dit willen of 
moeten, onder andere door werkplekken 
fysiek toegankelijk te maken, zowel door 
de arbeidsmarkt flexibeler te maken 
middels de invoering van 
arbeidstijdrekeningen en mogelijkheden 
voor deeltijdwerk en door voorzieningen te 
treffen voor moderne vormen van 
arbeidscontracten, met inbegrip van 
tijdelijke;
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Or. en

Amendement 20
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor verschillende
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke, er hierbij zorg voor 
dragend dat er altijd sprake is van 
adequate sociale bescherming;

Or. en

Amendement 21
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk en door 
voorzieningen te treffen voor moderne 
vormen van arbeidscontracten, met 
inbegrip van tijdelijke;

3. onderstreept de noodzaak om de juiste 
voorwaarden te scheppen om mensen 
langer te laten werken en productiever te 
laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken middels de invoering 
van arbeidstijdrekeningen en 
mogelijkheden voor deeltijdwerk of door 
de werktijd geleidelijk te verminderen en 
door voorzieningen te treffen voor 
moderne vormen van arbeidscontracten, 
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met inbegrip van tijdelijke;

Or. it

Amendement 22
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het feit dat het 
garanderen van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers tijdens de 
beroepsbezigheid een voorwaarde is voor 
een duurzaam beroepsleven en actief 
ouder worden;

Or. it

Amendement 23
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is te zorgen voor gezondheid en 
veiligheid op het werk; is tevreden met de 
erkenning van het feit dat preventie 
belangrijk is in de eerste peiler van het 
strategische uitvoeringsplan; is ervan 
overtuigd dat preventie ook een centrale 
rol speelt op het werk via een verbetering 
van de gezondheid op het werk en een 
vermindering als gevolg hiervan van de 
druk op de gezondheid en de stelsels voor 
gezondheidszorg en langdurige zorg;

Or. en
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Amendement 24
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het feit dat de lokale en 
regionale actoren een belangrijke rol te 
spelen hebben met betrekking tot de 
modernisering, verbetering en 
rationalisering van de dienstverlening op 
het gebied van gezondheid en sociale 
diensten, om modellen te creëren 
waarmee betere resultaten voor de 
personen op de arbeidsmarkt worden 
gehaald;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat de 
arbeidswetgeving moet worden aangepast 
aan de economische situatie, door de 
invoering van flexibele oplossingen en de 
opheffing van teksten die nutteloos zijn of 
die storend zijn voor de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 26
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept in verband hiermee het 
feit dat het van essentieel belang is met 
name de mogelijkheden te versoepelen om 
een beroep te doen op deeltijds werk en 
om een beroep te doen op contracten met 
onzekere vooruitzichten volgens de 
behoeften van het bedrijf, alsmede de 
mogelijkheden om werk en pensioen met 
elkaar te combineren;

Or. fr

Amendement 27
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt het feit dat een 
verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de schepping 
van ouderdomsvriendelijke en 
ondersteunende omgevingen belangrijk 
zijn om de gezondheid en de autonomie op 
het werk te verbeteren, met name voor 
werknemers met een handicap of een 
chronische aandoening; wijst erop dat 
ICT en robotten hierbij een centrale rol 
kunnen spelen door de fysieke taken voor 
onze verouderende beroepsbevolking te 
vergemakkelijken; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de technologie in kwestie 
indien adequaat te bevorderen;

Or. en

Amendement 28
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt het feit dat het 
belangrijk is werknemers met 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mantelzorg beter te ondersteunen; vraagt 
een EU-richtlijn betreffende 
mantelzorgverlof, om te zorgen voor een 
passend kader hiervoor;

Or. en

Amendement 29
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept het feit dat het van 
essentieel belang is dat de lidstaten 
inventief zijn, door de bepalingen die niet 
strikt noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van de werknemers, te 
vereenvoudigen en door hun wetgeving 
aan te passen aan de economische 
conjunctuur;

Or. fr

Amendement 30
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. wijst erop dat het nodig is te 
strijden tegen discriminatie op grond van 
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leeftijd met betrekking tot werk, om ervoor 
te zorgen dat oudere werknemers hun 
baan kunnen houden of toegang tot 
banen hebben;

Or. en

Amendement 31
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide 
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
ernstige tekorten op onze arbeidsmarkten 
te voorkomen en te vermijden, omdat die 
tekorten de economische stagnatie zouden 
verergeren en een bedreiging zouden 
vormen voor het welvaartspeil in Europa;

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
ernstige tekorten op onze arbeidsmarkten 
te voorkomen en te vermijden, omdat die 
tekorten de economische stagnatie zouden 
verergeren en een bedreiging zouden 
vormen voor het welvaartspeil in Europa;

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide
maatregelen moeten worden genomen om 
ouderen op de arbeidsmarkt gericht te 
bemiddelen, waarbij niet mag worden 
geraakt aan de cao-normen en de 
specifieke normen van een land; is van 
mening dat bij de inzet van oudere 
werknemers ook veel meer het principe 
moet worden geëerbiedigd van goed werk, 
d.w.z. een arbeidscontract van onbepaalde 
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duur met een bij cao of bij wet bepaalde 
vergoeding en onbeperkte sociale 
bescherming; wijst erop dat bij de 
bevordering van oudere werknemers in 
het beroepsleven steeds het principe moet 
worden geëerbiedigd van een billijke 
behandeling van de verschillende 
generaties;

Or. de

Amendement 33
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide 
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
ernstige tekorten op onze arbeidsmarkten te 
voorkomen en te vermijden, omdat die 
tekorten de economische stagnatie zouden 
verergeren en een bedreiging zouden 
vormen voor het welvaartspeil in Europa;

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide 
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
gelijke rechten te garanderen voor alle 
werknemers, met afschaffing van alle 
vormen van precair werk en investeringen 
in de schepping van vaste banen en een 
leven lang leren en beroepsopleiding;

Or. pt

Amendement 34
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide 
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
ernstige tekorten op onze arbeidsmarkten te 
voorkomen en te vermijden, omdat die 
tekorten de economische stagnatie zouden 
verergeren en een bedreiging zouden 
vormen voor het welvaartspeil in Europa;

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide 
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
ernstige tekorten met betrekking tot de 
toegang tot onze arbeidsmarkten te 
voorkomen en te vermijden, omdat die 
tekorten de economische stagnatie zouden 
verergeren en een bedreiging zouden 
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vormen voor het welvaartspeil in Europa;

Or. de

Amendement 35
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide 
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
ernstige tekorten op onze arbeidsmarkten te 
voorkomen en te vermijden, omdat die 
tekorten de economische stagnatie zouden 
verergeren en een bedreiging zouden 
vormen voor het welvaartspeil in Europa;

4. is ervan overtuigd dat uitgebreide 
hervormingen noodzakelijk zijn teneinde 
ernstige tekorten op onze arbeidsmarkten te 
voorkomen en te vermijden, omdat die 
tekorten de economische stagnatie zouden 
verergeren en een bedreiging zouden 
vormen voor het welvaartspeil in Europa; 
benadrukt in verband hiermee het feit dat 
een ruim perspectief moet worden 
ontwikkeld, om rekening te houden met 
kwesties als economisch beleid, 
werkgelegenheid, sociale zekerheid, 
sociale bescherming, de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en discriminatie;

Or. en

Amendement 36
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten campagnes te starten ter 
verbetering van de perceptie bij de 
bevolking van de bijdrage en de 
productiviteit van oudere werknemers, 
met name diegenen met een handicap of 
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een chronische aandoening;

Or. en

Amendement 37
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verwacht van de lidstaten dat zij bij 
het gebruik van de structuurfondsen meer 
aandacht hebben voor de leef- en 
werkomstandigheden van de oudere 
generatie, dat zij tegen 2020 samen een 
generatievriendelijk Europa tot stand 
brengen en dat zij hun sociale 
infrastructuur uitbouwen, om armoede bij 
ouderen te kunnen bestrijden;

Or. de

Amendement 38
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen
voor jongeren, om de doelstelling te halen 
op het gebied van de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, waarbij de prioriteit 
dient te liggen bij de schepping van banen 
met rechten; wijst erop dat iedereen 
toegang moet hebben tot levenslange 
opleiding en cultuur en dat hiervoor 
investeringen nodig zijn in kwalitatief 
hoogstaande openbare culturele diensten 
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die toegankelijk zijn voor iedereen;

Or. pt

Amendement 39
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft; dringt er in verband 
hiermee op aan dat scherp wordt gefocust 
op een leven lang leren in het kader van 
het "Erasmus voor iedereen"-
programma, dat een effectief instrument 
is ter bevordering van onderwijs en 
permanente beroepsontwikkeling voor 
EU-burgers van alle leeftijden;

Or. en

Amendement 40
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat een 
generatievriendelijke beroepswereld 
ontstaat en ook oudere werknemers zich 
in een veranderende technologische 
omgeving staande kunnen houden;
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Or. de

Amendement 41
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", alsmede bij de 
bevordering van gezonde levenswijzen, om 
te zorgen dat de verouderende 
beroepsbevolking actief en productief is en 
blijft;

Or. fi

Amendement 42
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft en om de sociale 
inclusie en de financiële 
onafhankelijkheid van ouderen te 
vrijwaren;

Or. en
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Amendement 43
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in opleiding en bijscholing, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

Or. de

Amendement 44
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om ervoor te zorgen dat 
de verouderende beroepsbevolking, gezien 
als personele middelen, gelijke kansen 
krijgt om nieuwe vaardigheden te leren en 
haar beroepsvaardigheden te 
actualiseren;

Or. it

Amendement 45
Emer Costello-{}-

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



AM\919136NL.doc 25/38 PE500.493v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen 
en de uitgaven op dit gebied te verbeteren, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft;

5. wijst op het wezenlijke belang om meer 
te investeren in onderwijs en opleidingen, 
waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een 
leven lang leren", om te zorgen dat de 
verouderende beroepsbevolking actief en 
productief is en blijft; is van mening dat de 
financiering van een leven lang leren met 
het oog op de inclusie van oudere 
werknemers op de arbeidsmarkt een 
opgave is voor de samenleving en voor de 
bedrijven;

Or. de

Amendement 47
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het feit dat de Europese 
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Unie verantwoordelijk is voor de 
grensoverschrijdende bevordering van een 
leven lang leren en dat zij dit bijgevolg via 
een specifieke lijn met 
bevorderingskredieten in de EU-begroting 
voor "Senioren in actie" concreet moet 
ondersteunen;

Or. de

Amendement 48
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het feit dat er behoefte is 
aan een holistische aanpak van ouder 
worden en aan een algemene 
ontwikkeling en hervormingen, niet alleen 
op het gebied van een leven lang leren en 
de arbeidsmarkt, maar ook met betrekking 
tot de toegankelijkheid van al het 
voornoemde, met name vervoer, 
infrastructuur en gebouwen;

Or. en

Amendement 49
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat ouderen behoefte 
hebben aan een adequaat inkomen, 
huisvesting, toegang tot allerlei soorten 
diensten op het gebied van gezondheid en 
op sociaal en cultureel gebied en sterke 
sociale netwerken om hun levenskwaliteit 
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te verbeteren en ook dat zij behoefte 
hebben aan mogelijkheden om voort een 
bijdrage te leveren op de arbeidsmarkt, 
zonder beperkingen waarbij 
gediscrimineerd wordt op grond van 
leeftijd;

Or. en

Amendement 50
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert eraan dat voor oudere 
werknemers de erkenning moet worden 
verbeterd van informele en niet-formele 
opleiding, met name de opleiding in de 
vorm van vrijwilligerswerk en informele 
zorg;

Or. en

Amendement 51
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat 
generatieoverschrijdende initiatieven op 
het werk, bijvoorbeeld de overdraging van 
kennis, essentieel zijn zowel om te zorgen 
voor een betere integratie en opleiding 
van jonge werknemers als om oudere 
werknemers mogelijkheden te bieden om 
andere werknemers de voordelen te laten 
genieten van hun ervaring;



PE500.493v01-00 28/38 AM\919136NL.doc

NL

Or. en

Amendement 52
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. is van mening dat een 
adequate overstap van werk naar 
pensioen via 
geleidelijkepensioneringsmogelijkheden, 
deeltijds werk en flexibele werkuren 
essentieel is om te zorgen voor het actieve 
en gezonde ouder worden van oudere 
werknemers;

Or. en

Amendement 53
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met 
elkaar in overeenstemming worden 
gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken, met instandhouding 
van universele en ondersteunende 
openbare socialezekerheidsstelsels 
waarmee behoorlijke 
pensioenvoorwaarden kunnen worden 
gegarandeerd voor iedereen, zodat blijk 
wordt gegeven van waarachtige 
solidariteit tussen de generaties;

Or. pt
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Amendement 54
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met 
elkaar in overeenstemming worden 
gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam, veilig en integratief te maken, 
en de economische afhankelijkheidsgraad 
te verlagen, teneinde een voldoende grote 
beroepsbevolking te kunnen handhaven, 
in combinatie met een constante 
verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en met de 
tenuitvoerlegging van levenslange 
opleidingsprogramma's om gezondere en 
langere beroepsloopbanen mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 55
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met 
elkaar in overeenstemming worden 
gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze
adequaat, duurzaam en veilig te maken;
verzoekt de landen die de wettelijke 
pensioenleeftijd hebben verhoogd of 
zullen verhogen, het werken van ouderen 
aan te moedigen via vrijstellingen op het 
gebied van belastingen en sociale 
zekerheid;

Or. en
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Amendement 56
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels en indien mogelijk de 
opbouw in de drie peilers (overheids-, 
bedrijfs- en particulier stelsel) 
noodzakelijk zijn om ze duurzaam te 
maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht;

Or. de

Amendement 57
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken, waarbij met name 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan een vermindering van de salaris- en 
bijgevolg de pensioenkloof tussen 
vrouwen en mannen, die berekenbaar 
moet zijn voor de komende generaties; de 
daadwerkelijke pensioengerechtigde 
leeftijd, de officiële pensioengerechtigde 
leeftijd en de levensverwachting moeten 
beter met elkaar in overeenstemming 
worden gebracht;

Or. en
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Amendement 58
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht, 
moedigt aan tot de invoering van de 
zogenaamde turbo-opbouw tijdens de 
laatste arbeidsjaren en vraagt dat bij de 
vaststelling van de pensioenen rekening 
wordt gehouden met de 
levensverwachting;

Or. fi

Amendement 59
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de 
levensverwachting moeten beter met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om
ervoor te zorgen dat ze een zekere 
toekomst hebben en duurzaam blijven; de 
daadwerkelijke pensioengerechtigde 
leeftijd, de officiële pensioengerechtigde 
leeftijd en de levensverwachting moeten 
beter met elkaar in overeenstemming 
worden gebracht;

Or. de

Amendement 60
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken; de daadwerkelijke 
pensioengerechtigde leeftijd, de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd en de
levensverwachting moeten beter met 
elkaar in overeenstemming worden
gebracht;

6. stelt dat verdere hervormingen van de 
pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze 
duurzaam te maken en ervoor te zorgen 
dat ze armoede bij ouderen effectiever 
voorkomen; is van mening dat er geen 
verdere verlaging van de
pensioenbedragen mag komen; is van 
mening dat de overheids- en de
bedrijfspeiler van de pensioenen moeten 
worden ondersteund; wijst erop dat 
armoede bij ouderen het effectiefst wordt 
bestreden via zekere lonen gedurende de 
volledige loopbaan, zodat een 
overeenkomstig pensioenniveau 
gegarandeerd is;

Or. de

Amendement 61
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. legt de nadruk op persoonlijke 
verantwoordelijkheid, rekening houdend 
met het feit dat individuen ook moeten 
nadenken over wat zij kunnen doen om 
hun pensioenleeftijd veilig te stellen; 
benadrukt dat ook de familie en de 
solidariteit tussen de generaties een 
cruciale rol spelen;

Or. en

Amendement 62
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat prioriteit moet 
worden gegeven aan de bestrijding van 
sociale ongelijkheid, in het bijzonder 
economische ongelijkheid, met de 
verdeling van de inkomsten en de rijkdom, 
en ongelijkheid op de arbeidsmarkt, 
alsmede van de sociale onzekerheid en de 
ongelijke toegang tot de sociale functies 
van de staat, bijvoorbeeld uitkeringen, 
gezondheidszorg, onderwijs, het gerecht 
enz.,

Or. pt

Amendement 63
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. acht het noodzakelijk het adequate 
karakter van de pensioenen te versterken 
door genderdiscriminatie op de 
arbeidsmarkt te bestrijden, met name door 
de loopbaan- en de salariskloof te 
verminderen;

Or. en

Amendement 64
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ervan overtuigd dat de stelsels 
voor gezondheidszorg verder moeten 
worden hervormd, met name door te 
investeren in gezondheidsbevordering, 
preventie, screening en vroege 
diagnostisering, en ook dat een 
betaalbaarder systeem voor 
langetermijnzorg van hoge kwaliteit moet 
worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 65
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt dat beleid dat erop is gericht 
om te zorgen voor een evenwicht tussen 
gezins- en beroepsleven, vrouwen in staat 
stelt om beter om te gaan met ouder 
worden, gelet op het feit dat werk zorgt 
voor een hogere levenskwaliteit; wijst erop 
dat dit beleid vrouwen ook in staat stelt de 
loonkloof te vermijden en als gevolg 
hiervan het risico van armoede later in 
het leven, als vrouwen om gezins- en 
beroepsleven te combineren moeten 
kiezen voor deeltijds, gelegenheids- of 
atypisch werk, met gevolgen voor de 
omvang van de betaalde 
pensioenbijdragen;

Or. it

Amendement 66
Marian Harkin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat het cruciaal is om de 
strijd aan te gaan met het informatie-
isolement waarin de oudere generatie zich 
bevindt; toegang tot nieuwe technologieën 
en het gebruik daarvan is van wezenlijk 
belang voor actief en gezond ouder worden 
en om te zorgen dat de ouderen in de 
samenleving niet buitengesloten worden.

7. is van mening dat het cruciaal is om de 
strijd aan te gaan met het informatie-
isolement waarin de oudere generatie zich 
bevindt; toegang tot nieuwe technologieën 
en het gebruik daarvan is een van de 
wezenlijke instrumenten voor actief en 
gezond ouder worden en om te zorgen dat 
de ouderen in de samenleving niet 
buitengesloten worden.

Or. en

Amendement 67
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de werkgevers indien nodig 
hun inspanningen op te voeren om de 
arbeidsomstandigheden aan de 
gezondheidstoestand en de capaciteiten 
van oudere werknemers aan te passen en 
een positiever beeld van senioren op de 
werkplek te bevorderen.

Or. it

Amendement 68
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat vrijwilligerswerk 
en initiatieven van ouderen voor ouderen 
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ten behoeve van de verouderende 
bevolking een instrument kunnen zijn van 
inclusie en tegelijk een redelijke bijdrage 
kunnen leveren tot de duurzaamheid van 
de systemen voor langetermijnzorg; 
moedig daarom ontwikkeling en innovatie 
op dit gebied aan;

Or. en

Amendement 69
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. erkent dat planning belangrijk is 
voor adequate zorgverstrekking, zowel 
formele als informele;

Or. en

Amendement 70
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie voorstellen 
op te stellen ter bestrijding van 
discriminatie van ouderen bij de toegang 
tot de arbeidsmarkt, op de werkplek en bij 
de uitvoering van het werk, door de 
totstandbrenging van een consequent 
generatievriendelijke beroepswereld;

Or. de

Amendement 71
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat ouder worden niet 
alleen uitdagingen inhoudt, maar ook 
mogelijkheden biedt, met name 
innovatiemogelijkheden die op lange 
termijn kunnen bijdragen tot de 
schepping van banen en een toename van 
de economische welvaart in Europa;

Or. en

Amendement 72
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt het feit dat systemen 
moeten worden ingesteld voor de 
ondersteuning van mantelzorgers;

Or. en

Amendement 73
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. benadrukt het feit dat het 
belangrijk is oudere vrijwilligers en 
generatieoverschrijdend vrijwilligerswerk 
te ondersteunen;
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Or. en

Amendement 74
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst erop dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
inclusie van ouder wordende mensen die 
wonen in afgelegen gebieden of die in 
meer dan één opzicht benadeeld zijn.

Or. en


