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Amendement 1
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat vrouwen die 
ervoor kiezen om ondernemer te worden, 
vaker dan mannen een beter evenwicht 
tussen werk en privéleven en/of 
economische noodzaak als belangrijkste 
motivatie noemen;

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat zelfstandige arbeid 
in veel gevallen niet de eerste keuze van 
de persoon in kwestie is, maar eerder een 
noodzaak wegens een tekort aan andere 
arbeidskansen of voldoende flexibele 
werkregelingen om werk en zorg te 
combineren; overwegende dat deze 
omstandigheden in tijden van crisis nog 
verslechterd zijn, waardoor het aantal 
zelfstandigen, met name onder vrouwen, 
is toegenomen;

Or. en

Amendement 3
Marije Cornelissen
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Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat zelfstandig 
werkzame vrouwen dan wel tot de 
minderheid van de zelfstandigen behoren, 
maar toch een grotere kans hebben om in 
de armoede terecht te komen;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat het 
ontbreken van passende pensioenrechten, 
ziekteverlof, betaald verlof en andere 
vormen van sociale zekerheid voor 
zelfstandigen de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen voor zelfstandig werkzame 
vrouwen verergert, in het bijzonder na 
hun pensioen;

Or. en

Amendement 5
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat steeds meer 
zelfstandigen, in het bijzonder vrouwen, 
die te weinig of onderbetaald werk 
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hebben, onder de armoedegrens 
terechtkomen hoewel ze officieel niet als 
werkloos geboekt staan;

Or. en

Amendement 6
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat het ontbreekt 
aan betrouwbare, correcte en 
vergelijkbare informatie en gegevens over 
de situatie, arbeidsomstandigheden, en 
regelingen inzake sociale zekerheid om 
werk en zorg te combineren voor 
zelfstandigen;

Or. en

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen 
voor zelfstandigen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om het recht op sociale 
zekerheid en sociale bescherming te 
verbinden aan de persoon in plaats van aan 
de arbeidsovereenkomst waardoor een 
behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen 
voor zelfstandigen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om het recht op sociale 
zekerheid en sociale bescherming te 
verbinden aan de persoon in plaats van aan 
de arbeidsovereenkomst waardoor een 
behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
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soort overeenkomst of de arbeidspositie; soort overeenkomst of de arbeidspositie, en 
werklozen en illegale immigranten;

Or. es

Amendement 8
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen 
voor zelfstandigen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om het recht op sociale 
zekerheid en sociale bescherming te 
verbinden aan de persoon in plaats van 
aan de arbeidsovereenkomst waardoor 
een behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
soort overeenkomst of de arbeidspositie;

1. beklemtoont de behoefte aan een 
socialezekerheidsstelsel dat pensioenen, 
ziekte en arbeidsongevallen behelst voor
alle zelfstandigen en hun meewerkende 
echtgenoten of door het nationale recht 
erkende partners;

Or. fr

Amendement 9
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen 
voor zelfstandigen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om het recht op sociale 
zekerheid en sociale bescherming te 
verbinden aan de persoon in plaats van aan 

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheids- en 
gezondheidszorgstelsel en de bevordering 
van sociale verzekeringen voor 
zelfstandigen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om het recht op sociale 
zekerheid en sociale bescherming te 
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de arbeidsovereenkomst waardoor een 
behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
soort overeenkomst of de arbeidspositie;

verbinden aan de persoon in plaats van aan 
de arbeidsovereenkomst waardoor een 
behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
soort overeenkomst of de arbeidspositie;

Or. en

Amendement 10
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen 
voor zelfstandigen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om het recht op sociale 
zekerheid en sociale bescherming te 
verbinden aan de persoon in plaats van aan 
de arbeidsovereenkomst waardoor een 
behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
soort overeenkomst of de arbeidspositie;

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen 
voor zelfstandigen; verzoekt de lidstaten 
om het recht op sociale zekerheid en 
sociale bescherming te verbinden aan de 
persoon in plaats van aan de 
arbeidsovereenkomst waardoor een 
behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
soort overeenkomst of de arbeidspositie;

Or. fr

Amendement 11
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont de behoefte aan een beter 
algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen 

1. beklemtoont dat iedereen recht heeft op 
sociale zekerheid en bescherming tijdens 
ziekte, ouderdom, invaliditeit, 
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voor zelfstandigen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om het recht op sociale 
zekerheid en sociale bescherming te 
verbinden aan de persoon in plaats van 
aan de arbeidsovereenkomst waardoor 
een behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
soort overeenkomst of de arbeidspositie;

weduwschap, werkloosheid en in alle 
situaties waarin personen niet over 
voldoende bestaansmiddelen beschikken 
of niet kunnen werken, waarbij het de 
taak van de lidstaten is om een
eengemaakt en gedecentraliseerd 
socialezekerheidsstelsel te organiseren, 
coördineren en subsidiëren in 
samenwerking met de 
vakbondsorganisaties, andere 
werknemersorganisaties en verenigingen 
die de overige begunstigden 
vertegenwoordigen;

Or. pt

Amendement 12
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de beschikbare 
statistieken over de arbeidsparticipatie 
van vrouwen erop wijzen dat vrouwen 
vaker een onzekere baan hebben en meer 
risico lopen om ontslagen te worden, 
waardoor zij minder goed gedekt zijn door 
de socialezekerheidsstelsels;

Or. pt

Amendement 13
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en lidstaten 
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te verzekeren dat alle werknemers en 
zelfstandigen toegang hebben tot 
levenslang leren door bestaande EU- en 
nationale fondsen te herverdelen en niet 
langer alleen aan werknemers met een 
contract van onbepaalde duur maar 
voortaan aan werknemers met alle 
mogelijke soorten contracten en aan 
zelfstandigen toe te kennen;

Or. en

Amendement 14
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de kloof in 
werkgelegenheid tussen vrouwen en 
mannen in Europa nog altijd groot is, 
hoewel de bevordering van zelfstandige 
arbeid een belangrijke rol kan spelen in 
de armoedebestrijding;

Or. en

Amendement 15
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de 
socialezekerheidsstelsels in bepaalde 
lidstaten beter en transparanter moeten 
worden teneinde tot eerlijkere bijdragen 
voor zelfstandigen te komen, in het 
bijzonder in geval van zwangerschap en 
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moederschapsverlof;

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. klaagt aan dat de 
begrotingsbezuinigingen en de 
privatiseringen die veel lidstaten 
momenteel doorvoeren in hun openbare 
gezondheidszorg de openbare 
socialezekerheidsstelsels vernietigen en de 
rechten van werknemers en burgers in het 
algemeen op sociale bescherming 
ondermijnen; klaagt met name de 
besnoeiingen op het gebied van seksuele 
en reproductieve gezondheid aan, die met 
name vrouwen treffen, aangezien PAP-
tests, mammografieën en gynaecologische 
onderzoeken steeds langer uitgesteld 
worden en niet langer jaarlijks worden 
uitgevoerd;

Or. es

Amendement 17
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de pensioenstelsels 
in verscheidene lidstaten moeten worden 
hervormd om het hoofd te kunnen bieden 
aan de demografische ontwikkelingen en 
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veranderingen op de arbeidsmarkt; 
beklemtoont dat de hervormingen sociaal 
rechtvaardig moeten zijn en de solidariteit 
en gendergelijkheid moeten bevorderen; 
onderstreept dat de sociale partners en 
belanghebbenden bij de hervormingen 
betrokken moeten worden en dat er een 
goede communicatie naar de burgers 
nodig is;

Or. fr

Amendement 18
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de vergrijzing van de 
bevolking en de lage geboortecijfers in de 
EU de duurzaamheid van de 
socialezekerheidsstelsels in het gedrang 
kunnen brengen, wat nadelige gevolgen 
zal hebben voor de economie;

Or. pt

Amendement 19
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat in het bijzonder 
zelfwerkzame vrouwen belemmeringen 
ondervinden bij de zelfstandige toegang 
tot en uitoefening van 
socialezekerheidsrechten en dat deze 
belemmeringen langdurige negatieve 

2. benadrukt dat de lidstaten uit hoofde 
van Richtlijn 2010/41/EU betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van zelfstandig werkzame 
mannen en vrouwen gehouden zijn alle 
belemmeringen weg te nemen die 
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gevolgen hebben voor de verwerving van 
socialezekerheidsrechten; verzoekt de 
lidstaten de administratieve obstakels voor 
de toegang tot sociale zekerheid voor 
zelfstandigen te verminderen;

verhinderen dat vrouwen en hun door het 
nationale recht erkende partners sociale 
bescherming genieten zoals bepaald in het 
nationale recht;

Or. fr

Amendement 20
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat in het bijzonder 
zelfwerkzame vrouwen belemmeringen 
ondervinden bij de zelfstandige toegang tot 
en uitoefening van 
socialezekerheidsrechten en dat deze 
belemmeringen langdurige negatieve 
gevolgen hebben voor de verwerving van 
socialezekerheidsrechten; verzoekt de 
lidstaten de administratieve obstakels voor 
de toegang tot sociale zekerheid voor 
zelfstandigen te verminderen;

2. benadrukt dat in het bijzonder 
zelfwerkzame vrouwen belemmeringen 
ondervinden bij de zelfstandige toegang tot 
en uitoefening van 
socialezekerheidsrechten en dat deze 
belemmeringen langdurige negatieve 
gevolgen hebben voor de verwerving van 
socialezekerheidsrechten; verzoekt de 
lidstaten de administratieve obstakels voor 
de toegang tot sociale zekerheid voor 
zelfstandigen weg te nemen;

Or. pl

Amendement 21
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat een 
uitgebreider, beter betaald en gedeeld 
ouderschapsverlof voor mannen en 
vrouwen, dat voor de berekening van de 
socialezekerheidsuitkeringen wordt 
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beschouwd als voltijds werk, een 
aanzienlijke bijdrage kan leveren om de 
geboortecijfers te verhogen;

Or. pt

Amendement 22
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat vrouwen vaker dan 
mannen hun loopbaan onderbreken of 
deeltijds gaan werken om voor kinderen,
ouderen of hulpbehoevende of zieke 
familieleden te zorgen, wat hen ertoe kan 
aanzetten om voor deeltijds werk of 
slechter betaald werk te kiezen en wat 
bijgevolg nadelige gevolgen heeft voor 
hun pensioen en hen kwetsbaarder maakt 
voor armoede; verzoekt de lidstaten om 
deze periodes van loopbaanonderbreking 
als effectieve verzekeringstijdvakken te 
beschouwen bij de vaststelling en 
berekening van de pensioenrechten;

Or. fr

Amendement 23
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat de kosten voor 
zorgverlening aan hulpbehoevenden een 
reeks vraagstukken opwerpen, zowel met 
betrekking tot socialezekerheidssteun als 
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tot fiscale voordelen voor gezinnen die de 
zorg voor ouderen op zich nemen, en 
waarschuwt voor de fiscale maatregelen 
die sommige lidstaten treffen om gezinnen 
die familieleden in een tehuis plaatsen, te 
helpen en die gezinnen die kiezen voor 
thuiszorg, discrimineren; 

Or. pt

Amendement 24
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om 
groepsverzekeringen voor 
arbeidsongevallen en beroepsziekten te 
bevorderen en te steunen; doet een beroep 
op de lidstaten om de toegang tot 
collectieve en op solidariteit gebaseerde 
verzekerings- en pensioenregelingen voor 
zelfstandigen te waarborgen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 25
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Europese sociale 
partners, Commissie en lidstaten het 
probleem van schijnzelfstandigheid te 
onderzoeken en praktische oplossingen te 
vinden, in het bijzonder in sectoren waar 
grensoverschrijdende activiteiten een 
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belangrijke rol vervullen en bij kwetsbare 
groepen zoals huispersoneel en 
laagbetaalde werknemers;

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt lidstaten om zelforganisatie 
van zelfstandigen, in het bijzonder van 
vrouwen, te bevorderen en te 
vereenvoudigen zodat zij meer 
mogelijkheden hebben om hun 
gemeenschappelijke belangen te 
verdedigen;

Or. en

Amendement 27
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. spoort sociale partners aan om 
met vakbonden en beroepsorganisaties 
goede praktijken uit te wisselen op het 
vlak van diensten verleend aan 
zelfstandigen, de bestrijding van 
schijnzelfstandigheid en de organisatie 
van echte zelfstandigen;

Or. en
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Amendement 28
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten de 
beschikbaarheid van betaalbare 
kinderopvang en een gelijke toegang tot 
de hiermee verband houdende belasting-
of sociale voordelen voor zelfstandigen, te 
waarborgen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 29
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 
van betaalbare kinderopvang en een gelijke 
toegang tot de hiermee verband houdende 
belasting- of sociale voordelen voor 
zelfstandigen, te waarborgen;

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 
van betaalbare kinderopvang en betaalbaar 
onderwijs, en een gelijke toegang tot de 
hiermee verband houdende belasting- of 
sociale voordelen voor zelfstandigen, te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 30
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 
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van betaalbare kinderopvang en een gelijke 
toegang tot de hiermee verband houdende 
belasting- of sociale voordelen voor 
zelfstandigen, te waarborgen;

van betaalbare kinderopvang en een gelijke 
toegang tot overheidsdiensten en de 
hiermee verband houdende belasting- of 
sociale voordelen voor zelfstandigen, te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 31
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 
van betaalbare kinderopvang en een gelijke
toegang tot de hiermee verband houdende 
belasting- of sociale voordelen voor 
zelfstandigen, te waarborgen;

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 
van betaalbare kinderopvang en toegang tot 
de hiermee verband houdende belasting- of 
sociale voordelen voor zelfstandigen, te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 32
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 
van betaalbare kinderopvang en een 
gelijke toegang tot de hiermee verband 
houdende belasting- of sociale voordelen 
voor zelfstandigen, te waarborgen;

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid 
van gratis en kwaliteitsvolle openbare 
kinderopvang en een gelijke toegang tot de 
hiermee verband houdende belasting- of 
sociale voordelen voor zelfstandigen, te 
waarborgen;

Or. pt
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Amendement 33
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde 
hogere minimumrechten inzake moeder-
en vaderschapsverlof te waarborgen;

Schrappen

__________________
PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.

Or. fr

Amendement 34
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde 
hogere minimumrechten inzake moeder-
en vaderschapsverlof te waarborgen;

Schrappen

__________________
PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.

Or. fr

Amendement 35
Marina Yannakoudakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU1

betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde 
hogere minimumrechten inzake moeder-
en vaderschapsverlof te waarborgen;

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU1

betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen;

__________________ __________________
1 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1. 1 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.

Or. en

Amendement 36
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU1

betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde 
hogere minimumrechten inzake moeder- en 
vaderschapsverlof te waarborgen;

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU1

betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde 
hogere minimumrechten inzake moeder- en 
vaderschapsverlof te waarborgen, waarbij 
het de taak van de lidstaten is om via de 
sociale zekerheid het recht op 
moederschaps- en vaderschapsverlof van 
zelfstandigen te waarborgen;

__________________ __________________
1 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1. 1 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.

Or. pt
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Amendement 37
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU1

betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde 
hogere minimumrechten inzake moeder-
en vaderschapsverlof te waarborgen;

5. verzoekt de Commissie om een grondige 
herziening van Richtlijn 2010/41/EU1

betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde 
hogere minimumrechten inzake 
moederschaps-, vaderschaps-, adoptie-, 
ouderschaps- en zorgverlof te waarborgen;

__________________ __________________
1 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1. 1 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.

Or. en

Amendement 38
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Raad van de 
Europese Unie op aan om een standpunt 
in te nemen met betrekking tot het 
voorstel tot herziening van Richtlijn 
92/85/EEG van de Raad inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie, dat door het Europees 
Parlement is aangenomen; herinnert 
eraan dat het voorstel dat door het EP 
werd aangenomen, belangrijke 
maatregelen omvat op dit gebied, evenals 
stimulansen om de geboortecijfers te 
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bevorderen door te zorgen voor een beter 
evenwicht tussen privéleven en werk voor 
mannen en vrouwen;

Or. pt

Amendement 39
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Raad om de 
goedkeuring van de Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de 
Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie te 
deblokkeren;

Or. es

Amendement 40
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers op 
vrijwillige basis flexibele werktijden en 
werkplekken te bieden teneinde te 
voorkomen dat zij geen andere 
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hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken;

mogelijkheid voor flexibiliteit hebben dan 
als economisch afhankelijke zelfstandige te 
gaan werken;

Or. es

Amendement 41
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken, ook voor zelfstandigen 
en hun echtgenoten of door het nationale 
recht erkende partners, door de 
toepassing van de artikelen 7 en 8 van 
Richtlijn 2010/41/EU van 7 juli 2010 te 
bespoedigen;

Or. fr

Amendement 42
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken, aangezien is 
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vastgesteld dat zelfstandige arbeid een 
opkomende trend in de EU is;

Or. en

Amendement 43
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden;

Or. fr

Amendement 44
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
werktijd te verkorten en de combinatie van 
werk en zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden als zij daarom vragen teneinde te 
voorkomen dat zij geen andere 
mogelijkheid voor flexibiliteit hebben dan 
als economisch afhankelijke zelfstandige te 
gaan werken;
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Or. pt

Amendement 45
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke of 
onvrijwillige zelfstandige te gaan werken;

Or. en

Amendement 46
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
maatregelen te treffen om een flexibele 
organisatie van de werktijden voor 
mannen en vrouwen te bevorderen via 
flexibele werktijden, telewerk en deeltijds 
werk, zodat werknemers de zorg voor 
minderjarigen en hulpbehoevenden op 
zich kunnen nemen zonder dat dit 
nadelige gevolgen heeft voor hun sociale 
voordelen;

Or. pt
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Amendement 47
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
wetgeving uit te werken om 
schijnzelfstandigheid aan te pakken, 
waarbij werknemers diensten verlenen 
maar een vaste functie hebben, aangezien 
vooral vrouwen door deze vorm van 
onzeker werk worden getroffen;

Or. pt

Amendement 48
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beklemtoont de behoefte aan 
bijscholings- en 
omscholingsmogelijkheden voor 
werknemers, zelfstandigen en degenen die 
bezig zijn de overstap van werknemer 
naar zelfstandige te maken; verzoekt 
derhalve de lidstaten om aan 
belemmeringen voor bijscholing en 
omscholing een einde te maken en een 
leven lang leren voor allen te bevorderen;

Or. sv

Amendement 49
Iratxe García Pérez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om de toegang 
van alleenstaande vrouwen en lesbische 
vrouwen tot 
vruchtbaarheidsbehandelingen en 
geassisteerde voortplanting te 
garanderen;

Or. es

Amendement 50
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om het sociale 
beleid en de sociale diensten met 
betrekking tot de zorg voor kinderen, 
ouderen en andere hulpbehoevende 
personen zo in te richten dat mannen en 
vrouwen hun beroepsactiviteit kunnen 
voortzetten als zij daarvoor kiezen;

Or. fr


