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Amendement 1
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. brengt in herinnering dat vanwege de 
vergrijzing, het aandeel ouderen met een 
handicap toeneemt, en dat deze ouderen 
vaker vrouw zijn vanwege de hogere 
levensverwachting van vrouwen; benadrukt 
dat vrouwen met een handicap als groep 
meer van de samenleving uitgesloten zijn 
en minder mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt hebben dan mannen met een 
handicap;

1. brengt in herinnering dat vanwege de 
vergrijzing, het aandeel ouderen met een 
handicap toeneemt, en dat deze ouderen 
vaker vrouw zijn vanwege de hogere 
levensverwachting van vrouwen; benadrukt 
dat vrouwen met een handicap als groep 
meer van de samenleving uitgesloten zijn 
en een lager activiteitsniveau op de 
arbeidsmarkt hebben of banen met minder 
verantwoordelijkheid en lagere lonen, veel 
maatschappelijk isolement en een grotere 
financiële afhankelijkheid van familie 
en/of zorgverleners; roept de Europese 
Unie op om maatregelen voor positieve 
acties ten uitvoer te leggen om vrouwen 
met een handicap in de arbeidsmarkt te 
integreren;

Or. en

Amendement 2
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. brengt in herinnering dat vanwege de 
vergrijzing, het aandeel ouderen met een 
handicap toeneemt, en dat deze ouderen 
vaker vrouw zijn vanwege de hogere 
levensverwachting van vrouwen; benadrukt 
dat vrouwen met een handicap als groep 
meer van de samenleving uitgesloten zijn 
en minder mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt hebben dan mannen met een 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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handicap;

Or. en

Amendement 3
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. brengt in herinnering dat vanwege de 
vergrijzing, het aandeel ouderen met een 
handicap toeneemt, en dat deze ouderen 
vaker vrouw zijn vanwege de hogere 
levensverwachting van vrouwen; benadrukt 
dat vrouwen met een handicap als groep 
meer van de samenleving uitgesloten zijn 
en minder mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt hebben dan mannen met een 
handicap;

1. brengt in herinnering dat vanwege de 
vergrijzing, het aandeel ouderen met een 
handicap toeneemt, en dat deze ouderen 
vaker vrouw zijn vanwege de hogere 
levensverwachting van vrouwen; benadrukt 
dat vrouwen met een handicap als groep 
meer van de samenleving uitgesloten zijn 
en minder mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt hebben dan mannen met een 
handicap; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om meer aandacht te 
besteden aan de bijzondere situatie van 
vrouwen met een handicap, die 
geconfronteerd worden met tweevoudige 
discriminatie;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert de regeringen eraan dat 
discriminatie op grond van een handicap 
verboden is en roept de lidstaten op om 
zich ambitieuzer in te spannen om de nog 
bestaande hindernissen op dat gebied weg 
te nemen;



AM\944147NL.doc 5/21 PE516.666v02-00

NL

Or. en

Amendement 5
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat elke vorm van 
discriminatie op grond van handicap of 
geslacht verboden is; benadrukt dat het 
samenvallen van deze twee soorten 
discriminatie met name negatieve effecten 
heeft voor meisjes en vrouwen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 6
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak van 
politieke en maatschappelijke 
hervormingen in de lidstaten om zich te 
concentreren op de mogelijkheden in 
plaats van op de onmogelijkheden van 
mensen met een handicap; benadrukt dat 
het socialezekerheidsstelsel flexibel moet 
zijn en zich meer moet richten op het 
bieden van stimulansen voor mensen met 
een handicap teneinde hen actief te 
integreren in de arbeidsmarkt;

Or. en



PE516.666v02-00 6/21 AM\944147NL.doc

NL

Amendement 7
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt de noodzaak om 
fatsoenlijke banen voor mensen met een 
handicap te bevorderen, ermee rekening 
houdend dat zij vaker ofwel geen werk 
hebben of werk hebben waar minder 
vaardigheden voor nodig zijn, en dat geldt 
met name voor vrouwen;

Or. en

Amendement 8
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. roept de lidstaten op om hun 
wetgevings- en beleidskaders te herzien 
voor wat betreft de deelname aan de 
arbeidsmarkt van vrouwen met een 
handicap; moedigt de lidstaten aan om af 
te gaan op de beste praktijken in Europa 
en om werkgevers te verzoeken redelijke 
aanpassingen aan werkplekken en 
werkomstandigheden te bewerkstelligen, 
en om ervoor te zorgen dat individuele 
gevallen van discriminatie bij 
arbeidsrechtbanken kunnen worden 
aangekaart; benadrukt de noodzaak om 
voor vrouwen met een handicap actieve 
maatregelen op het gebied van het 
arbeidsmarktbeleid te nemen die iemand 
keuzes bieden, waaronder flexibel werk, 
werk op afstand, telewerk, en deeltijd- en 
voltijdsbanen;
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Or. en

Amendement 9
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. roept de lidstaten op om 
vrouwen te ondersteunen die een 
intellectuele beperking of een geestelijk 
gezondheidsprobleem hebben, die worden 
geconfronteerd met bijzondere 
moeilijkheden om te worden toegelaten tot 
de arbeidsmarkt en/of aan het werk te 
blijven;

Or. en

Amendement 10
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. merkt op dat bij het opstarten 
van kleine bedrijven en andere vormen 
van zelfstandige werkzaamheid vrouwen 
met een handicap gelijke rechten moeten 
hebben op financiële ondersteuning en 
moeten worden beschouwd als volledig 
gekwalificeerde ondernemers;

Or. en

Amendement 11
Minodora Cliveti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. roept de lidstaten op om het 
midden- en kleinbedrijf door middel van 
fiscale prikkels te stimuleren teneinde 
banen voor vrouwen met een handicap te 
scheppen;

Or. en

Amendement 12
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat de toename van het 
aantal mensen met een handicap 
lastenverzwaring voor mantelzorgers zal 
betekenen, met name voor gezinszorg;

Or. en

Amendement 13
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. betreurt het feit dat de Raad zijn 
werkzaamheden nog niet heeft afgerond 
met betrekking tot de richtlijn van de 
Raad betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
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geaardheid, ondanks het reeds in 2009 
ingenomen standpunt van het Parlement; 
roept de Raad op om ervoor te zorgen dat 
deze wetgeving tegen het einde van de 
huidige parlementaire zittingsperiode is 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Unie en de lidstaten om de 
deelname van alle burgers aan het 
democratische proces te vereenvoudigen in 
termen van zowel actief als passief 
kiesrecht;

2. verzoekt de Unie en de lidstaten om 
deelname van alle burgers aan het 
democratische proces te vereenvoudigen in 
termen van actief en passief kiesrecht, het 
recht om deel te nemen aan openbare 
vergaderingen en het recht om bij te 
dragen aan het democratische proces;

Or. en

Amendement 15
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de lidstaten op om manieren te 
identificeren waarop de 
vertegenwoordiging en deelname van 
vrouwen met een handicap bij 
besluitvorming kan worden verhoogd, 
door middel van een gecoördineerde reeks 
maatregelen, waaronder overleg, 
opleiding en bewustmaking;
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Or. en

Amendement 16
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de lidstaten op om het 
Europees Sociaal Fonds in te zetten als 
doeltreffend middel om de mate van 
integratie van meisjes en vrouwen met een 
handicap te verbeteren op alle belangrijke 
terreinen van het dagelijks leven, zoals 
toegang tot de arbeidsmarkt, opleiding en 
onderwijs;

Or. en

Amendement 17
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de terminologie die wordt 
gebruikt om lichamelijke aandoeningen en 
handicaps te beschrijven verschillend is en 
dat de nadruk moet liggen op handicaps in 
plaats van op aandoeningen in medische 
termen, overeenkomstig de aanpak 
waarvoor is gekozen in het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap en die is gevolgd door het 
Europese Hof van Justitie; benadrukt dat 
werkgevers geen aandacht moeten 
schenken aan de handicaps van 
werknemers of sollicitanten die voor een 
bepaalde baan niet belangrijk zijn, maar 
zich uitsluitend moeten richten op hun 

3. merkt op dat de terminologie die wordt 
gebruikt om lichamelijke aandoeningen en 
handicaps te beschrijven verschillend is en 
dat de nadruk moet liggen op handicaps in 
plaats van op aandoeningen in medische 
termen, overeenkomstig de aanpak 
waarvoor is gekozen in het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap en die is gevolgd door het 
Europese Hof van Justitie; benadrukt dat 
werkgevers zich moeten richten op de 
vaardigheden en talenten van werknemers 
of sollicitanten met een handicap;
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vaardigheden en talenten;

Or. en

Amendement 18
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op om seksueel 
geweld te beschouwen als een ernstig 
misdrijf waarvoor men tevens kan worden 
vervolgd, met name wanneer het vrouwen 
met een handicap en vooral vrouwen met 
een geestelijke beperking betreft, en dat in 
deze specifieke gevallen de bewijslast van 
het tegendeel bij de gedaagde ligt, 
teneinde het grote aantal gemelde 
verkrachtingen en gevallen van seksuele 
intimidatie en geweld in grote instellingen 
omlaag te brengen;

Or. en

Amendement 19
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept de noodzaak van het 
voorkomen van intimidatie op het werk, 
want dat is de belangrijkste manier om het 
welzijn op het werk te verbeteren en 
sociale uitsluiting te vermijden;

Or. en
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Amendement 20
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de noodzaak ten zeerste 
van protocollen met betrekking tot 
intimidatie op sector- en bedrijfsniveau, 
waarin disciplinaire strafmaatregelen 
moeten zijn opgenomen tegen 
werknemers die de menselijke 
waardigheid schenden van andere 
werknemers, met name van mensen met 
een handicap, waarmee ze een 
werkomgeving creëren die onterend, 
intimiderend, vijandig of vernederend is, 
of waarmee ze beledigende, 
discriminatoire handelingen plegen;

Or. en

Amendement 21
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat gehandicaptenhaat de 
laatste jaren is toegenomen en dat geweld 
en vijandigheid een feit zijn in het 
dagelijks leven van veel mensen met een 
handicap; dringt erop aan dat de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten zich 
ervan weerhouden negatieve stereotypen 
te versterken in hun taalgebruik, 
aangegane discussies en gevolgd beleid 
met betrekking tot meisjes en vrouwen 
met een handicap;

Or. en
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Amendement 22
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat, wat betreft de 
begrippen drempelvrije omgeving en 
toegankelijkheid, het innovatieve concept 
"inclusive design" betrekking heeft op 
zowel architectuur als diensten die beter 
rekening houden met de behoeften van 
iedereen, gehandicapten en niet-
gehandicapten, en een duurzamere en meer 
inclusieve levensstijl bevorderen;

5. onderstreept dat, wat betreft de 
begrippen drempelvrije omgeving en 
toegankelijkheid, het innovatieve concept 
"inclusive design" betrekking heeft op 
zowel architectuur als diensten die beter 
rekening houden met de behoeften van 
iedereen, gehandicapten en niet-
gehandicapten, en een duurzamere en meer 
inclusieve levensstijl bevorderen; 
benadrukt het belang van ICT-
vaardigheden, die de integratie en 
inzetbaarheid kunnen verhogen;

Or. en

Amendement 23
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de toegankelijkheid 
van het internet gunstig kan zijn, niet 
alleen voor mensen met een visuele 
beperking, maar ook voor mensen met 
andere soorten handicaps, en dat er meer 
aandacht moet worden besteed aan doven 
en slechthorenden, met name aan 
slechthorende ouderen, daar hun aantal 
en aandeel in de samenleving volgens de 
schattingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie bijzonder 
sterk aan het stijgen is;
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Or. en

Amendement 24
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de lidstaten aan om 
voorbeelden van innovatieve ontwerpen 
op dit gebied met elkaar te delen teneinde 
de verspreiding van de beste praktijken in 
de gehele Unie te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 25
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak om het 
hiaat tussen schoolgaande leeftijd en de 
arbeidsmarkt voor mensen met een 
handicap te verkleinen, onder meer door 
aandacht te besteden aan onderwijs, de 
behoeften aan werk van jonge vrouwen 
met een handicap en het belang van 
levenslang leren;

Or. en

Amendement 26
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat onderwijs en 
beroepsopleidingen voor mensen met een 
handicap in de meeste lidstaten 
afzonderlijk en gebrekkig plaatsvinden; 
benadrukt het belang van integratie van 
vrouwen met een handicap binnen de 
gebruikelijke onderwijs- en 
beroepsopleidingsstelsels in alle gevallen 
waarin de handicap een dergelijke 
integratie mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 27
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. roept de lidstaten op om 
vrouwen met een handicap actief te 
stimuleren om deel te nemen en om hun 
toegang tot alle opleidingsprogramma's te 
vergemakkelijken; benadrukt dat de 
bestaande beroepsopleidingsprogramma's 
toegankelijk moeten zijn voor vrouwen 
met een handicap en dat er 
ondersteunende diensten moeten worden 
geboden; benadrukt, vooral voor dove 
vrouwen, het recht van toegang tot werk 
en beroepsopleidingen in hun moedertaal 
en gebarentaal;

Or. en

Amendement 28
Minodora Cliveti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept de noodzaak om 
allochtone meisjes en vrouwen met een 
handicap te ondersteunen in het 
ontwikkelen van hun vaardigheden en 
potentieel bij beroepsopleidingen hen 
mogelijkheden te bieden om geschikt werk 
te verkrijgen;

Or. en

Amendement 29
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Unie om moeders met een 
handicap of gehandicapte kinderen sterker 
te ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor hun moeilijke positie op de 
arbeidsmarkt, door beter op hun behoeften 
toegesneden diensten te (blijven) 
aanbieden.

6. verzoekt de Unie om ouders met een 
handicap en gehandicapte kinderen sterker 
te ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor hun moeilijke positie op de 
arbeidsmarkt, door beter op hun behoeften 
toegesneden diensten te (blijven) 
aanbieden, door hindernissen weg te 
nemen en door zowel werkgevers als 
werknemers hiervan bewust te maken.

Or. en

Amendement 30
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Unie om moeders met een 
handicap of gehandicapte kinderen sterker 
te ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor hun moeilijke positie op de 
arbeidsmarkt, door beter op hun behoeften 
toegesneden diensten te (blijven) 
aanbieden.

6. merkt op dat meisjes en vrouwen met 
een handicap te maken hebben met meer 
analfabetisme dan de gemiddelde 
percentages, lagere opleidingsniveaus, 
lagere percentages van deelname aan de 
arbeidsmarkt en/of banen met minder 
verantwoordelijkheid en lagere lonen; 
verzoekt de Unie om zowel algemene als 
positieve maatregelen te ontwikkelen om 
deze kwesties aan te pakken, waaronder 
maatregelen die er op gericht zijn moeders 
met een handicap of gehandicapte kinderen 
sterker te ondersteunen, met bijzondere 
aandacht voor hun moeilijke positie op de 
arbeidsmarkt, door beter op hun behoeften 
toegesneden diensten te (blijven) 
aanbieden.

Or. en

Amendement 31
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Unie om moeders met een 
handicap of gehandicapte kinderen sterker 
te ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor hun moeilijke positie op de 
arbeidsmarkt, door beter op hun behoeften 
toegesneden diensten te (blijven) 
aanbieden.

6. verzoekt de lidstaten om moeders met 
een handicap of gehandicapte kinderen 
sterker te ondersteunen, met bijzondere 
aandacht voor hun moeilijke positie op de 
arbeidsmarkt, door beter op hun behoeften 
toegesneden diensten te (blijven) 
aanbieden.

Or. en

Amendement 32
Nadja Hirsch
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. brengt het feit naar voren dat 
vrouwen met een handicap nog steeds 
regelmatig slachtoffer zijn van seksueel 
misbruik en geweld; benadrukt daarom de 
noodzaak om hen in hun werkomgeving 
hiertegen te beschermen;

Or. en

Amendement 33
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat elke fase in het 
leven van vrouwen niet alleen gepaard 
gaat met kansen maar ook met 
verantwoordelijkheden, en in dit opzicht 
krijgen vrouwen vaak te maken met 
onevenredige lasten voor wat betreft 
zwangerschap en bevalling wanneer zij 
moeten omgaan met de negatieve effecten 
van zwangerschap, vooral als de vaders 
hun verantwoordelijkheden niet nemen en 
zich ook niet inzetten voor het wel en wee 
van hun kinderen, maar ze aan hun lot 
overlaten; herinnert eraan dat in een 
gezin beide ouders dezelfde 
verantwoordelijkheden gelijk moeten 
delen, tenzij ze al eerder en wederzijds 
anderszins zijn overeengekomen;

Or. en

Amendement 34
Minodora Cliveti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. brengt de noodzaak naar voren om 
de mensenrechten te eerbiedigen zonder 
enige vorm van discriminatie, met name 
het recht voor vrouwen met een handicap 
om gelijke en voldoende toegang te 
hebben tot medische zorg en 
ondersteuning tijdens en na hun 
zwangerschap, evenals rechten op de 
arbeidsmarkt met betrekking tot 
zwangerschapsverlof of 
ouderschapsverlof en sociale 
dienstverlening; benadrukt dat de 
voorwaarden in alle EU-lidstaten aan de 
hoogste normen moeten voldoen en niet 
discriminatoir tegenover vrouwen met een 
handicap mogen zijn; onderstreept dat de 
rechten en dienstverlening ook 
beschikbaar moeten zijn voor vrouwen 
met een handicap die in de EU migreren, 
zij het als werknemer of als vergezellende 
partner;

Or. en

Amendement 35
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. roept de lidstaten op om speciale 
ondersteuning te bieden aan vrouwen met 
een handicap voor een betere balans 
tussen werk en privéleven, voor wat 
betreft het huishouden, de zorg voor 
kinderen en onderwijs;

Or. en
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Amendement 36
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de lidstaten en de Europese 
Unie op om de kwestie van meervoudige 
discriminatie waarmee vrouwen met een 
handicap worden geconfronteerd te 
erkennen en aan te pakken; 

Or. en

Amendement 37
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt voor het Europees Sociaal 
Fonds in te zetten als een doeltreffend 
middel om de mate van opname van 
meisjes en vrouwen met een handicap in 
het onderwijs en hun integratie in de 
arbeidsmarkt te verbeteren en om de 
gevallen waarin meisjes en vrouwen met 
een handicap in armoede leven omlaag te 
brengen;

Or. en

Amendement 38
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. dringt er op aan dat in alle 
beleidsvormen van de Unie het aspect van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en gehandicapten algemeen 
moet worden opgenomen; roept op tot 
specifieke maatregelen om jonge vrouwen 
met een handicap bij te staan om te 
worden opgenomen in de voorstellen van 
de Unie en de lidstaten voor het 
aanpakken van de jeugdwerkloosheid;

Or. en


