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Amendement 1
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de activiteiten in het 
kader van het Europese Jaar voor de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting in overeenstemming met 
bovenvermeld besluit 1098/2008/EG 
aandacht moeten besteden aan de 
verschillende gevaren en aspecten van 
armoede en sociale uitsluiting voor mannen 
en vrouwen; overwegende dat 79 miljoen 
Europeanen onder de armoedegrens leven 
en 17% van alle vrouwen in de 27 EU-
lidstaten als arm wordt beschouwd,

A. overwegende dat de activiteiten in het 
kader van het Europese Jaar voor de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting in overeenstemming met 
bovenvermeld besluit 1098/2008/EG 
aandacht moeten besteden aan de 
verschillende gevaren en aspecten van 
armoede en sociale uitsluiting voor mannen 
en vrouwen; overwegende dat 79 miljoen 
Europeanen onder de armoedegrens leven 
en 17% van alle vrouwen in de 
27 EU-lidstaten als arm wordt beschouwd;
voorts overwegende dat het aantal 
vrouwen dat in armoede leeft de 
afgelopen tien jaar naar verhouding veel 
sterker is gestegen dan onder mannen,

Or. es

Amendement 2
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie 
momenteel een ernstige economische, 
financiële en sociale crisis doormaakt, die 
gevolgen heeft voor de tewerkstelling en 
het privéleven van vrouwen en in het 
bijzonder met armoede bedreigde vrouwen,

B. overwegende dat de Europese Unie 
momenteel de ernstigste economische en 
financiële crisis sinds de grote recessie van 
de jaren dertig doormaakt, die een sociale 
crisis dreigt te worden en onder meer
gevolgen heeft voor de tewerkstelling en 
het privéleven van vrouwen en in het 
bijzonder met armoede bedreigde vrouwen,
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Or. de

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie 
momenteel een ernstige economische, 
financiële en sociale crisis doormaakt, die 
gevolgen heeft voor de tewerkstelling en 
het privéleven van vrouwen en in het 
bijzonder met armoede bedreigde vrouwen,

B. overwegende dat de Europese Unie 
momenteel een ernstige economische, 
financiële en sociale crisis doormaakt, die 
met name een negatieve uitwerking heeft 
op de tewerkstelling en het privéleven van 
vrouwen, aangezien zij vaker een 
onzekere baan hebben, eerder worden 
ontslagen en minder goed sociaal 
verzekerd zijn; tevens overwegende dat in 
tijden van economische recessie mensen 
die al het risico lopen in armoede te 
vervallen,voor het merendeel vrouwen, 
nog kwetsbaarder worden, met name 
groepen die al met diverse problemen te 
kampen hebben;

Or. es

Amendement 4
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Unie 
momenteel een ernstige economische, 
financiële en sociale crisis doormaakt, die 
gevolgen heeft voor de tewerkstelling en 
het privéleven van vrouwen en in het 
bijzonder met armoede bedreigde 
vrouwen,

B. overwegende dat de Europese Unie 
momenteel een ernstige economische, 
financiële en sociale crisis doormaakt, die 
gevolgen heeft voor de tewerkstelling en 
het privéleven van gezinnen,
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Or. en

Amendement 5
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de bezuinigingen 
die overal in de EU worden toegepast 
vooral nadelig zullen uitvallen voor 
vrouwen, die een hoofdrol in de publieke 
sector spelen, enerzijds als werknemers en 
anderzijds als doelgroep van 
dienstverlening,

Or. en

Amendement 6
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen van 
oudsher een groter gevaar lopen arm te 
worden en een beperkt pensioen te 
ontvangen, met name vrouwen ouder dan 
65 die veelal pensioenen ontvangen die 
nauwelijks boven het bestaansminimum 
liggen,

Or. es

Amendement 7
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging C 
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de strijd tegen 
armoede een van de vijf meetbare 
doelstellingen vormt die de Commissie 
heeft voorgesteld in het kader van EU 
2020; overwegende dat geïntegreerd 
richtsnoer 10 van de Europa 2020-strategie 
(bevordering van sociale integratie en 
bestrijding van armoede) de lidstaten ertoe 
zou moeten aanzetten nationale 
beleidsmaatregelen te nemen die vrouwen 
beschermen tegen het risico op uitsluiting
en eenoudergezinnen en bejaarde vrouwen 
een inkomen garanderen,

C. overwegende dat de strijd tegen 
armoede een van de vijf meetbare 
doelstellingen vormt die de Commissie 
heeft voorgesteld in het kader van 
EU 2020; overwegende dat geïntegreerd 
richtsnoer 10 van de Europa 2020-strategie 
(bevordering van sociale integratie en 
bestrijding van armoede) de lidstaten ertoe 
zou moeten aanzetten nationale 
beleidsmaatregelen te nemen die met name
vrouwen beschermen tegen het risico om 
tot armoede te vervallen en 
eenoudergezinnen en bejaarde vrouwen 
een inkomen garanderen,

Or. de

Amendement 8
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de strijd tegen 
armoede een van de vijf meetbare 
doelstellingen vormt die de Commissie 
heeft voorgesteld in het kader van 
EU 2020; overwegende dat geïntegreerd 
richtsnoer 10 van de Europa 2020-strategie 
(bevordering van sociale integratie en 
bestrijding van armoede) de lidstaten ertoe 
zou moeten aanzetten nationale 
beleidsmaatregelen te nemen die vrouwen 
beschermen tegen het risico op uitsluiting 
en eenoudergezinnen en bejaarde vrouwen
een inkomen garanderen,

C. overwegende dat de strijd tegen 
armoede een van de vijf meetbare 
doelstellingen vormt die de Commissie in 
het kader van EU 2020 heeft voorgesteld; 
overwegende dat geïntegreerd 
richtsnoer 10 van de Europa 2020-strategie 
(bevordering van sociale integratie en 
bestrijding van armoede) de lidstaten ertoe 
zou moeten aanzetten nationale 
beleidsmaatregelen te nemen die vrouwen 
en mannen beschermen tegen het risico op 
uitsluiting en eenoudergezinnen en 
kwetsbare personen een inkomen 
garanderen,

Or. en
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Amendement 9
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat vrouwen van 
oudsher een groter gevaar lopen arm te 
worden, met name alleenstaande moeders 
en vrouwen boven de 65, die veelal 
pensioenen ontvangen die nauwelijks 
boven het bestaansminimum liggen door 
uiteenlopende oorzaken, bijvoorbeeld 
doordat zij een pauze hebben ingelast of 
gestopt zijn met werken om gezinstaken te 
vervullen, of doordat zij zonder beloning 
en zonder sociale verzekeringen in het 
bedrijf van hun man hebben gewerkt, met 
name in het winkelbedrijf en de 
landbouw; overwegende dat het 
merendeel van de beleidsmaatregelen 
bedoeld zijn om gezinnen met kinderen te 
steunen, terwijl 35% van de huishoudens 
bestaat uit één persoon, die in de meeste 
gevallen een vrouw is,

Or. en

Amendement 10
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat gendergelijkheid 
een wapen in de strijd tegen armoede 
onder vrouwen is daar de 
arbeidsproductiviteit en de economische 
groei er wel bij varen en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen erdoor 
toeneemt, hetgeen weer allerlei sociaal-
economische vruchten afwerpt,
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Or. es

Amendement 11
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat ouders die hun 
kinderen alleen grootbrengen, voor het 
merendeel alleenstaande moeders, gevaar
lopen tot armoede te vervallen,

Or. cs

Amendement 12
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie 
bij vrouwen gemiddeld 59,1% bedraagt; 
overwegende dat het gemiddelde 
salarisverschil tussen mannen en vrouwen 
sinds 2000 op een hoog niveau stagneert
(tussen 14% en 17,4%) en dat de op gender 
gebaseerde segregatie van de arbeidsmarkt 
rechtstreekse gevolgen heeft voor vrouwen,

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie 
bij vrouwen gemiddeld 59,1% bedraagt; 
overwegende dat het gemiddelde 
salarisverschil tussen mannen en vrouwen 
sinds 2000 ongewijzigd is gebleven (tussen 
14% en 18%) en dat de op gender 
gebaseerde segregatie van de arbeidsmarkt 
rechtstreekse gevolgen heeft voor vrouwen,

Or. de

Amendement 13
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Overweging D 
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie 
bij vrouwen gemiddeld 59,1% bedraagt; 
overwegende dat het gemiddelde 
salarisverschil tussen mannen en vrouwen 
sinds 2000 op een hoog niveau stagneert 
(tussen 14% en 17,4%) en dat de op 
gender gebaseerde segregatie van de 
arbeidsmarkt rechtstreekse gevolgen heeft 
voor vrouwen,

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie 
bij vrouwen gemiddeld 59,1% bedraagt; 
overwegende dat het gemiddelde 
salarisverschil tussen mannen en vrouwen 
sinds 2000 op een hoog niveau stagneert 
(18% in de EU als geheel, oplopend tot 
ruim 30% in sommige lidstaten in 2010) 
en dat de op gender gebaseerde segregatie 
van de arbeidsmarkt rechtstreekse 
gevolgen heeft voor vrouwen,

Or. en

Amendement 14
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de kans op 
extreme armoede onder vrouwen in 
16 lidstaten aanzienlijk groter is dan de 
kans op extreme armoede onder mannen,

Or. en

Amendement 15
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het effect van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen op 
het levensinkomen erop wijst dat vrouwen 
lagere pensioenen zullen krijgen, zodat 
vrouwen eerder dan mannen tot 
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langdurige extreme armoede vervallen: 
22% van de vrouwen boven de 65 loopt de 
kans tot armoede te vervallen, tegen 16% 
van de mannen,

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat werkgelegenheid 
in de vorm van kwalitatief goede 
voltijdsbanen met sociale rechten een 
garantie biedt tegen armoede en sociale 
uitsluiting en een springplank is naar 
financiële en psychologische 
onafhankelijkheid,

Or. es

Amendement 17
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat het hebben van 
een baan op zich geen afdoende 
bescherming tegen extreme armoede 
biedt; overwegende dat voornamelijk als 
gevolg van de beroepssegregatie meer 
vrouwen dan mannen een laagbetaalde 
functie hebben, en dat sociale uitkeringen 
op zich veelal evenmin bescherming tegen 
extreme armoede bieden,

Or. en
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Amendement 18
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat iemand een 
grotere kans loopt om in een toestand van 
permanent gebrek en sociaal isolement 
terecht te komen naarmate de periode van 
armoede met een bijzonder laag inkomen 
langer duurt; overwegende dat 
armoedebestrijdingsmaatregelen daarom 
niet alleen maar gericht moeten zijn op 
degenen die reeds onder extreem gebrek 
gebukt gaan, maar tevens gericht moeten 
zijn op preventie en aanpak van factoren 
waardoor mensen en met name vrouwen 
in een situatie van extreem gebrek en 
sociale uitzichtsloosheid terechtkomen,

Or. en

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er naargelang geslacht 
en leeftijd grote verschillen bestaan in de 
hoeveelheid tijd die mensen besteden aan 
onbetaalde arbeid en dagelijkse 
zorgverlenende en huishoudelijke 
activiteiten; overwegende dat vooral 
vrouwen onbetaalde arbeid verrichten,

E. overwegende dat er naargelang geslacht 
en leeftijd grote verschillen bestaan in de 
hoeveelheid tijd die mensen besteden aan 
onbetaalde arbeid en dagelijkse 
zorgverlenende en huishoudelijke 
activiteiten; overwegende dat vooral 
vrouwen in hun rol van huisvrouw, 
moeder en echtgenote onbetaalde arbeid 
verrichten,

Or. en
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Amendement 20
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er naargelang geslacht 
en leeftijd grote verschillen bestaan in de 
hoeveelheid tijd die mensen besteden aan 
onbetaalde arbeid en dagelijkse 
zorgverlenende en huishoudelijke 
activiteiten; overwegende dat vooral 
vrouwen onbetaalde arbeid verrichten,

E. overwegende dat er naargelang geslacht 
en leeftijd grote verschillen bestaan in de 
hoeveelheid tijd die mensen besteden aan 
onbetaalde arbeid en dagelijkse zorgtaken; 
overwegende dat vooral vrouwen 
onbetaalde arbeid verrichten,

Or. en

Amendement 21
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de toegankelijkheid 
van hulpdiensten zoals kinderopvang, 
bejaardenzorg en voorzieningen voor 
andere afhankelijke personen van belang is 
opdat vrouwen en mannen in gelijke mate 
aanwezig kunnen zijn op de arbeidsmarkt
en een belangrijke rol speelt bij de 
preventie en bestrijding van armoede,

F. overwegende dat de toegankelijkheid 
van hulpdiensten zoals kinderopvang, 
bejaardenzorg en voorzieningen voor 
andere afhankelijke personen van belang is 
opdat vrouwen en mannen in gelijke mate 
aanwezig kunnen zijn op de arbeidsmarkt,

Or. de

Amendement 22
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging F 
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de toegankelijkheid 
van hulpdiensten zoals kinderopvang, 
bejaardenzorg en voorzieningen voor 
andere afhankelijke personen van belang is 
opdat vrouwen en mannen in gelijke mate 
aanwezig kunnen zijn op de arbeidsmarkt 
en een belangrijke rol speelt bij de 
preventie en bestrijding van armoede,

F. overwegende dat de universele
toegankelijkheid van hulpdiensten zoals 
kinderopvang, bejaardenzorg en 
voorzieningen voor andere afhankelijke 
personen van belang is opdat vrouwen en 
mannen in gelijke mate aanwezig kunnen 
zijn op de arbeidsmarkt en een belangrijke 
rol speelt bij de preventie en bestrijding 
van armoede,

Or. en

Amendement 23
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de toegankelijkheid 
van hulpdiensten zoals kinderopvang, 
bejaardenzorg en voorzieningen voor 
andere afhankelijke personen van belang is 
opdat vrouwen en mannen in gelijke mate 
aanwezig kunnen zijn op de arbeidsmarkt 
en een belangrijke rol speelt bij de 
preventie en bestrijding van armoede,

F. overwegende dat de toegankelijkheid 
van betaalbare en hoogwaardige
faciliteiten zoals kinderopvang, 
bejaardenzorg en voorzieningen voor 
andere afhankelijke personen van belang is 
opdat vrouwen en mannen in gelijke mate 
aanwezig kunnen zijn op de arbeidsmarkt 
en een belangrijke rol speelt bij de 
preventie en bestrijding van armoede,

Or. es

Amendement 24
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat ouderen meer 
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gevaar lopen om arm te worden dan de 
bevolking in het algemeen, dat het 
percentage personen van 65 jaar en ouder 
in 2008 in de EU-27 rond de 19% lag, 
terwijl dit percentage in 2005 op 19% lag 
en in 2000 op 17%; overwegende dat 
vrouwen van 65 jaar en ouder groot 
gevaar lopen in armoede te vervallen 
(nl. 22%, d.w.z. vijf procentpunten meer 
dan mannen),

Or. en

Amendement 25
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat zwangerschap 
meer effect heeft op de werk- en 
onderwijskansen van vrouwen dan van 
mannen, bijvoorbeeld als vrouwen bij een 
niet-geplande zwangerschap hun 
opleiding vroegtijdig moeten afbreken,

Or. en

Amendement 26
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen met name in 
plattelandsgebieden deel uitmaken van de 
informele economie, niet geregistreerd zijn 
op de officiële arbeidsmarkt of over 
kortetermijncontracten beschikken, en 
overwegende dat dit aanleiding geeft tot 

H. overwegende dat vrouwen met name in 
plattelandsgebieden vaker dan mannen
deel uitmaken van de informele economie, 
niet geregistreerd zijn op de officiële 
arbeidsmarkt of over 
kortetermijncontracten beschikken, en 
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specifieke problemen met betrekking tot 
hun sociale rechten, zoals rechten tijdens 
zwangerschap, moederschapsverlof en 
borstvoeding, verwerving van 
pensioenrechten en toegang tot sociale 
zekerheid,

overwegende dat dit aanleiding geeft tot 
specifieke problemen met betrekking tot 
hun sociale rechten, zoals rechten tijdens 
zwangerschap, moederschapsverlof en 
borstvoeding, verwerving van 
pensioenrechten en toegang tot sociale 
zekerheid,

Or. de

Amendement 27
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat vrouwen met name in 
plattelandsgebieden deel uitmaken van de 
informele economie, niet geregistreerd zijn 
op de officiële arbeidsmarkt of over 
kortetermijncontracten beschikken, en 
overwegende dat dit aanleiding geeft tot 
specifieke problemen met betrekking tot 
hun sociale rechten, zoals rechten tijdens 
zwangerschap, moederschapsverlof en 
borstvoeding, verwerving van 
pensioenrechten en toegang tot sociale 
zekerheid,

G. overwegende dat vrouwen met name in 
plattelandsgebieden deel uitmaken van de 
informele economie, niet geregistreerd zijn 
op de officiële arbeidsmarkt of over 
kortetermijncontracten beschikken, en 
overwegende dat dit aanleiding geeft tot 
specifieke problemen voor vrouwen,

Or. en

Amendement 28
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat oudere vrouwen 
zich in een bijzonder moeilijke positie 
bevinden aangezien hun recht op een 
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pensioen vaak wordt afgeleid van hun 
gehuwde status (pensioen voor echtgenote 
of weduwe) en zij als gevolg van 
loopbaanonderbrekingen, de 
loonverschillen en andere factoren zelden 
voldoende eigen pensioenrechten hebben 
opgebouwd,

Or. en

Amendement 29
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat seksespecifiek geweld 
een ander belangrijk obstakel vormt voor
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en nauw samenhangt met het risico op 
armoede; overwegende dat mensenhandel 
een moderne vorm van slavernij is die 
vooral vrouwen en meisjes treft en het 
risico van armoede aanzienlijk verhoogt,

I. overwegende dat seksespecifiek geweld 
een probleem vormt bij de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en nauw 
samenhangt met de inkomenssituatie; 
overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij is die vooral 
vrouwen en meisjes treft en eveneens aan 
de inkomenssituatie gecorreleerd is,

Or. de

Amendement 30
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat seksespecifiek geweld 
een ander belangrijk obstakel vormt voor 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en nauw samenhangt met het risico op 
armoede; overwegende dat mensenhandel 
een moderne vorm van slavernij is die 
vooral vrouwen en meisjes treft en het 

H. overwegende dat armoede samenhangt 
met een verhoogde kans op seksespecifiek 
geweld, hetgeen een belangrijk obstakel 
vormt voor de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen; overwegende dat huiselijk 
geweld vaak tot werkloosheid, een slechte 
gezondheid en dakloosheid leidt, 
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risico van armoede aanzienlijk verhoogt, waardoor vrouwen in een armoedecyclus 
terechtkomen; overwegende dat daarnaast
mensenhandel een moderne vorm van 
slavernij is die vooral vrouwen en meisjes 
treft en enerzijds uit armoede voortvloeit 
en anderzijds het risico van armoede 
aanzienlijk verhoogt,

Or. en

Amendement 31
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen, in al zijn vormen, een van de 
meest voorkomende schendingen van de 
mensenrechten is, die geen geografische, 
economische en sociale grenzen kent; 
overwegende dat dit geweld een ernstig 
probleem is in de Unie, waar 20 à 25% 
van de vrouwen tijdens hun volwassen 
leven het slachtoffer wordt van fysiek 
geweld, en meer dan 10% van de vrouwen 
slachtoffer is van seksueel geweld;

Or. en

Amendement 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné,

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat vrouwen met een 
handicap zowel in de familiesfeer als in 
het onderwijs gediscrimineerd worden en 
moeilijk aan werk kunnen komen, terwijl 
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de uitkering die ze krijgen hen meestal 
niet van armoede vrijwaart, waardoor het 
noodzakelijk is dat de lidstaten vrouwen 
met een handicap de gespecialiseerde zorg 
bieden die ze nodig hebben om hun 
rechten te genieten, en beleid uitstippelen 
om hun integratie middels aanvullende 
steunmaatregelen te bevorderen,

Or. es

Amendement 33
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara 
Liotard

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat armoedeziekten 
als aids, tuberculose en malaria negatief 
uitwerken op vrouwen en op de 
gezondheid van moeders in het bijzonder,

Or. en

Amendement 34
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de toestand van 
bepaalde groepen vrouwen die vaak 
dubbel gediscrimineerd worden, zoals 
gehandicapte vrouwen, vrouwen met 
personen ten laste, bejaarde vrouwen, 
vrouwelijke immigranten en vrouwen die 
tot een etnische minderheid behoren –
met name Roma-vrouwen – het gevaar 
vergroot dat zij in armoede verzeilen of in 

I. overwegende dat steeds meer vrouwen 
armoede lijden en dat vrouwen 
kwetsbaarder voor armoede zijn dan 
mannen, met name categorieën vrouwen 
met bijzondere behoeften zoals 
gehandicapte vrouwen, oudere vrouwen, 
eenoudergezinnen (vooral alleenstaande 
moeders en weduwen met afhankelijke 
kinderen) en groepen die het vaakst 
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een situatie van sociale uitsluiting 
terechtkomen,

buitengesloten worden zoals zigeuners, bij 
wie huishoudelijk werk en zorgtaken 
traditioneel uitsluitend aan vrouwen 
worden toevertrouwd, zodat zij al op jonge 
leeftijd weg worden gehouden van school 
en werk, alsmede immigrantenvrouwen; 
overwegende dat er behoefte is aan 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en de 
bescherming van rechten, zoals een 
behoorlijk loon, moederschapsverlof en 
een werkomgeving zonder discriminatie, 
voorwaarden die van wezenlijk belang zijn 
voor deze vrouwen,

Or. es

Amendement 35
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de toestand van 
bepaalde groepen vrouwen die vaak dubbel 
gediscrimineerd worden, zoals 
gehandicapte vrouwen, vrouwen met 
personen ten laste, bejaarde vrouwen, 
vrouwelijke immigranten en vrouwen die 
tot een etnische minderheid behoren – met 
name Roma-vrouwen – het gevaar 
vergroot dat zij in armoede verzeilen of in 
een situatie van sociale uitsluiting 
terechtkomen,

I. overwegende dat de toestand van 
bepaalde groepen vrouwen die vaak dubbel 
gediscrimineerd worden, zoals 
gehandicapte vrouwen, vrouwen met 
personen ten laste, bejaarde vrouwen, niet-
of laagopgeleide vrouwen, langdurig 
werkloze vrouwen, vrouwelijke 
immigranten en vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren – met name 
zigeunervrouwen – het gevaar vergroot dat 
zij in armoede verzeilen of in een situatie 
van sociale uitsluiting terechtkomen,

Or. es

Amendement 36
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de toestand van 
bepaalde groepen vrouwen die vaak dubbel
gediscrimineerd worden, zoals 
gehandicapte vrouwen, vrouwen met 
personen ten laste, bejaarde vrouwen, 
vrouwelijke immigranten en vrouwen die 
tot een etnische minderheid behoren – met 
name Roma-vrouwen – het gevaar 
vergroot dat zij in armoede verzeilen of in 
een situatie van sociale uitsluiting 
terechtkomen,

J. overwegende dat de toestand van 
bepaalde groepen vrouwen die vaak 
gediscrimineerd worden, zoals 
gehandicapte vrouwen, vrouwen met 
personen ten laste, bejaarde vrouwen, 
vrouwelijke immigranten en vrouwen die 
tot een etnische minderheid behoren, het 
gevaar vergroot dat zij in armoede 
verzeilen of in een situatie van sociale 
uitsluiting terechtkomen,

Or. de

Amendement 37
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het programma 
Progress bedoeld is ter ondersteuning van 
de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gendergelijkheid en ter 
bevordering van gendermainstreaming in 
al het EU-beleid; overwegende dat het 
programma een uiterst belangrijk 
instrument is in de strijd tegen de 
vervrouwelijking van de armoede,

Or. en

Amendement 38
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de 
levensverwachting van vrouwen ongeveer 
zes jaar langer is dan die van mannen: 
cijfers voor de EU-27 uit 2007 laten zien 
dat mannen gemiddeld 76 jaar oud 
worden en vrouwen 82 jaar; overwegende 
dat dit ingrijpende gevolgen voor de 
armoede onder vrouwen heeft, vooral 
doordat vrouwen minder gemakkelijk dan 
mannen toegang krijgen tot sociale 
zekerheid en pensioenstelsels,

Or. en

Amendement 39
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de preventie en 
bestrijding van armoede onder vrouwen 
een belangrijk onderdeel vormt van het 
grondbeginsel van maatschappelijke 
solidariteit waartoe de Europese Unie zich 
verbonden heeft;

1. is van mening dat de preventie en 
bestrijding van armoede onder vrouwen 
een belangrijk onderdeel vormt van het 
grondbeginsel van maatschappelijke 
solidariteit waartoe de Europese Unie zich 
verbonden heeft overeenkomstig artikel 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, waarin sprake is van gelijkheid van 
vrouwen en mannen, sociale 
rechtvaardigheid en bescherming, en 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
discriminatie;

Or. en
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Amendement 40
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beseft dat "vervrouwelijking van de 
armoede" inhoudt dat er meer vrouwen 
dan mannen in armoede leven, dat 
armoede onder vrouwen schrijnender is 
en dat armoede onder vrouwen toeneemt;

Or. en

Amendement 41
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de 85 miljoen 
personen die in de Europese Unie in 
armoede leven voor het merendeel 
vrouwen zijn, en dat de werkloosheid, 
precaire arbeidsvoorwaarden, lage lonen, 
lage pensioenen waarvan het bedrag 
onder het bestaansminimum ligt en de 
moeilijke toegang tot goede openbare 
diensten hier debet aan zijn;

Or. es

Amendement 42
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. beklemtoont dat genderongelijkheid 
de terugdringing van armoede belemmert 
en de vooruitzichten van economische en 
menselijke ontwikkeling bemoeilijkt;

Or. en

Amendement 43
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over de strategie voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-
2015; vraagt dat de Europese Commissie 
en de lidstaten in het communautaire beleid 
en in alle nationale programma’s voor het 
uitbannen van armoede en het bestrijden 
van sociaal isolement een genderspecifieke 
invalshoek hanteren;

2. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over de strategie voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-
2015; vraagt dat de Europese Commissie
en de lidstaten in het communautaire beleid 
en in alle nationale programma’s voor het 
uitbannen van armoede en het bestrijden 
van sociaal isolement met een 
genderspecifieke invalshoek rekening 
houden;

Or. de

Amendement 44
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. beklemtoont dat het van 
fundamenteel belang is gelijke toegang te 
waarborgen tot middelen, rechten en 
macht, waarvoor structurele en culturele 
veranderingen, opheffing van stereotypen 
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en bevordering van gelijkheid nodig zijn;

Or. es

Amendement 45
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het initiatief van de 
Commissie voor een Europees platform 
tegen armoede; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om de genderdimensie in dit 
platform te propageren;

3. is ingenomen met het initiatief van de 
Commissie voor een Europees platform 
tegen armoede; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om met de genderdimensie in 
dit platform rekening te houden;

Or. de

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten een algemeen 
maatschappelijke benadering te volgen, 
waarbij burgers aangespoord worden tot 
hulpverlening, ondersteuning en 
samenwerking om verbetering te brengen 
in de situatie van de meest kwetsbaren;

Or. en

Amendement 47
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt dat deze genderdimensie 
eveneens opgenomen wordt in de 
economische herstelplannen van de 
lidstaten;

4. vraagt dat deze genderdimensie 
eveneens opgenomen wordt in de 
economische herstelplannen van de 
lidstaten, middels bevordering en 
stimulering van werk voor vrouwen in 
sleutelsectoren, specifieke maatregelen 
voor basis- en vervolgopleiding, gerichte 
inschakeling in het arbeidsproces, 
flexibilisering van de werktijd, gelijke 
beloning en herziening van belasting- en 
pensioenstelsels;

Or. it

Amendement 48
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt dat deze genderdimensie 
eveneens opgenomen wordt in de 
economische herstelplannen van de 
lidstaten;

4. vraagt dat deze genderdimensie 
eveneens opgenomen wordt in de 
economische herstelplannen van de 
lidstaten en dat de begrotingen aangepast 
worden om te bereiken dat mannen en 
vrouwen gelijkelijk van de 
overheidsuitgaven profiteren teneinde 
zowel de productiecapaciteit te verhogen 
als in de sociale behoeften van vrouwen te 
voorzien;

Or. es

Amendement 49
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt dat deze genderdimensie 
eveneens opgenomen wordt in de 
economische herstelplannen van de 
lidstaten;

4. laakt dat economischherstelprojecten 
voornamelijk gericht zijn op 
werkgelegenheid in mannenberoepen en 
benadrukt dat steun voor toekomstige 
werkgelegenheid voor mannen in plaats 
van vrouwen de genderongelijkheid nog 
groter zal maken en verzoekt de EU en de 
lidstaten dan ook dat de genderdimensie 
opgenomen wordt in de economische 
herstelplannen;

Or. en

Amendement 50
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. es

Amendement 51
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst op het feit dat de integratie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals die de 
laatste decennia heeft plaatsgevonden, er 
niet alleen op wijst dat de recessie een 
groter rechtstreeks effect heeft op de 
vrouwen zelf, maar – vanwege het feit dat 
gezinsinkomens aanmerkelijk worden 
aangetast als vrouwen hun baan verliezen 
– ook op hun gezinnen; benadrukt dat 
door de aangekondigde bezuinigingen in 
de publieke sector de werkloosheid bij 
vrouwen vermoedelijk onevenredig zal 
toenemen, omdat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in het 
onderwijs, de gezondheidssector en de 
sociale dienstverlening;

Or. en

Amendement 52
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan de in het kader van het 
Actieprogramma van Peking ontwikkelde 
indicatoren betreffende vrouwen en 
armoede te gebruiken als een instrument 
om toezicht te houden op de gevolgen van 
algemene maatregelen op sociaal en 
economisch vlak en op het vlak van de 
werkgelegenheid voor de strijd tegen 
armoede;

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan de in het kader van het 
Actieprogramma van Peking ontwikkelde 
indicatoren betreffende vrouwen en 
armoede te gebruiken als een instrument 
om toezicht te houden op de gevolgen van 
algemene maatregelen op sociaal en 
economisch vlak en op het vlak van de 
werkgelegenheid voor de strijd tegen 
armoede; verzoekt de lidstaten om 
passender instrumenten vast te stellen om 
armoede onder vrouwen te meten;

Or. bg
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Amendement 53
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de
lidstaten stelselmatig naar geslacht 
uitgesplitste cijfers en informatie te 
verstrekken in de nationale rapporten en 
in het jaarlijkse gezamenlijk verslag over 
sociale bescherming en sociale inclusie;

Or. en

Amendement 54
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nieuwe individuele indicatoren 
voor vrouwen en armoede in te voeren als 
een instrument om de gevolgen van 
algemene maatregelen op sociaal en 
economisch vlak en op het vlak van de 
werkgelegenheid voor de armoede onder 
vrouwen te kunnen meten;

Or. en

Amendement 55
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er in uitgebreid overleg 
met het Europees Parlement een 
Europees Handvest voor de rechten van 
de vrouw moet worden opgesteld en 
goedgekeurd, met als doel vrouwen meer 
rechten en kansen te geven, en dat er 
mechanismen moeten worden uitgewerkt 
waarmee in alle aspecten van het 
maatschappelijke, economische en 
politieke leven voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kan worden gezorgd;

Schrappen

Or. de

Amendement 56
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er in uitgebreid overleg 
met het Europees Parlement een 
Europees Handvest voor de rechten van 
de vrouw moet worden opgesteld en 
goedgekeurd, met als doel vrouwen meer 
rechten en kansen te geven, en dat er 
mechanismen moeten worden uitgewerkt 
waarmee in alle aspecten van het 
maatschappelijke, economische en 
politieke leven voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kan worden gezorgd;

Schrappen

Or. en

Amendement 57
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er in uitgebreid overleg 
met het Europees Parlement een 
Europees Handvest voor de rechten van 
de vrouw moet worden opgesteld en 
goedgekeurd, met als doel vrouwen meer 
rechten en kansen te geven, en dat er 
mechanismen moeten worden uitgewerkt 
waarmee in alle aspecten van het 
maatschappelijke, economische en 
politieke leven voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kan worden gezorgd;

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er in uitgebreid overleg 
met het Europees Parlement een 
Europees Handvest voor de rechten van 
de vrouw moet worden opgesteld en 
goedgekeurd, met als doel vrouwen meer 
rechten en kansen te geven, en dat er 
mechanismen moeten worden uitgewerkt 
waarmee in alle aspecten van het 
maatschappelijke, economische en 
politieke leven voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kan worden gezorgd;

Schrappen

Or. cs

Amendement 59
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. beklemtoont dat er in uitgebreid overleg 
met het Europees Parlement een 
Europees Handvest voor de rechten van 
de vrouw moet worden opgesteld en 
goedgekeurd, met als doel vrouwen meer 
rechten en kansen te geven, en dat er 
mechanismen moeten worden uitgewerkt 
waarmee in alle aspecten van het 
maatschappelijke, economische en
politieke leven voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kan worden gezorgd;

Schrappen

Or. it

Amendement 60
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst er met name op dat onderzoek 
naar en analyse van het verschijnsel 
"vervrouwelijking van de armoede" moet 
worden voortgezet; verzoekt de Commissie 
en Eurofound samen te werken met het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
en gericht onderzoek op te zetten, onder 
meer om de gevolgen van de mondiale 
crisis voor vrouwen in kaart te brengen; 
verzoekt de lidstaten de genderdimensie in 
hun economische herstelplannen op te 
nemen;

Or. en
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Amendement 61
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara 
Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat armoedeziekten als 
aids, tuberculose en malaria vrouwen aan 
het arbeidsproces onttrekken, zowel door 
de directe gevolgen van deze ziekten voor 
vrouwen als door de extra belasting voor 
vrouwen, die van oudsher de eerst 
aangewezenen zijn om getroffen 
familieleden te verzorgen; verzoekt de 
Commissie meer te doen om deze ziekten 
uit te roeien, met name door efficiënte 
preventiemaatregelen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 62
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat het genderbeleid en de 
communautaire beginselen op alle 
niveaus, zowel plaatselijk als landelijk, 
toegepast worden;

Or. it

Amendement 63
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de lidstaten specifieke 
programma’s uit te werken om de actieve 
inclusie en herintegratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, en vraagt in 
het licht van de EU 2020-strategie, waarin 
de nadruk wordt gelegd op het belang van 
groene banen voor een nieuwe, duurzame 
economie, dat de lidstaten specifieke 
opleidingen aanbieden waarmee de 
hiervoor vereiste vaardigheden en 
kwalificaties kunnen worden verworven;

7. vraagt de lidstaten specifieke 
programma’s uit te werken om de actieve 
inclusie en herintegratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, en vraagt in 
het licht van de EU 2020-strategie, waarin 
de nadruk wordt gelegd op het belang van 
groene banen voor een nieuwe, duurzame 
economie, dat de lidstaten specifieke 
opleidingen aanbieden waarmee de 
hiervoor vereiste vaardigheden en 
kwalificaties kunnen worden verworven; 
verlangt dat er, om de onzekerheid die 
vrouwen ervaren op de arbeidsmarkt niet 
nog groter te maken, bij de selectie van 
werknemers voor ontslag rekening wordt 
gehouden met de verantwoordelijkheden 
in het gezin, daar het in veel gevallen 
vrouwen zijn die de zorg voor de kinderen 
hebben;

Or. fr

Amendement 64
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de lidstaten specifieke 
programma’s uit te werken om de actieve 
inclusie en herintegratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, en vraagt in 
het licht van de EU 2020-strategie, waarin 
de nadruk wordt gelegd op het belang van 
groene banen voor een nieuwe, duurzame 
economie, dat de lidstaten specifieke 
opleidingen aanbieden waarmee de 
hiervoor vereiste vaardigheden en 
kwalificaties kunnen worden verworven;

7. vraagt de lidstaten specifieke 
programma’s uit te werken om de actieve 
inclusie en herintegratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, en vraagt in
het licht van de EU 2020-strategie, waarin 
de nadruk wordt gelegd op het belang van 
groene banen voor een nieuwe, duurzame 
economie, dat de lidstaten specifieke 
opleidingen als voor het leven geldende 
kansen aanbieden waarmee de hiervoor 
vereiste vaardigheden en kwalificaties 
zoals mondigheid, zelfvertrouwen en 
capaciteit kunnen worden verworven;
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Or. en

Amendement 65
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de lidstaten specifieke 
programma’s uit te werken om de actieve 
inclusie en herintegratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, en vraagt in 
het licht van de EU 2020-strategie, waarin 
de nadruk wordt gelegd op het belang van 
groene banen voor een nieuwe, duurzame 
economie, dat de lidstaten specifieke 
opleidingen aanbieden waarmee de 
hiervoor vereiste vaardigheden en 
kwalificaties kunnen worden verworven;

7. vraagt de lidstaten specifieke 
programma’s uit te werken om de actieve 
inclusie en herintegratie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, en vraagt in 
het licht van de EU 2020-strategie, waarin 
de nadruk wordt gelegd op het belang van 
projecten en programma's voor 
milieugerichte omschakeling, d.w.z. 
gericht op duurzaamheid en wetenschaps-
en technologie-intensieve groene banen 
voor een nieuwe, duurzame economie, dat 
de lidstaten specifieke opleidingen 
aanbieden waarmee de hiervoor vereiste 
vaardigheden en kwalificaties kunnen 
worden verworven;

Or. en

Amendement 66
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. stelt dat de integratie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt van cruciaal belang is 
om armoede en sociale uitsluiting tegen te 
gaan; benadrukt het belang van steun 
voor het scheppen van nieuwe banen, 
bevordering van bijscholing en onderwijs 
voor vrouwen die gevaar lopen tot 
armoede te vervallen, en intensivering van 
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de arbeidsbemiddeling;

Or. en

Amendement 67
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. dringt er bij de lidstaten op aan dat 
ze de nodige maatregelen nemen om 
vrouwen in het onderwijs betere kansen te 
bieden door verruiming en diversifiëring 
van de onderwijskansen en daarnaast 
stereotypen in typische 
mannen/vrouwenstudies bestrijden en de 
traditionele rolpatronen uit de 
lesprogramma's weren;

Or. en

Amendement 68
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. beseft dat er een direct verband 
bestaat tussen economische ongelijkheid 
en de afhankelijkheid van vrouwen, 
alsook de nog steeds bestaande 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wat betreft toegang tot onderwijs, 
gezinstaken en het huishouden in het 
algemeen, en betreurt dat de 
salarisverschillen tussen mannen en 
vrouwen nog steeds bestaan en ongunstig 
uitwerken;
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Or. en

Amendement 69
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de EU 2020-
strategie weg te werken; dringt er ten 
zeerste op aan dat zij zich tot doel stellen 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
jaarlijks met 1% te verminderen, zodat 
deze tegen 2020 met 10% kleiner is;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de EU 2020-
strategie weg te werken; dringt er ten 
zeerste op aan dat zij zich tot doel stellen 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
jaarlijks met 1% te verminderen, zodat 
deze tegen 2020 met 10% kleiner is en dat 
vrouwen tijdens het verplichte 
zwangerschapsverlof volledig doorbetaald 
krijgen, zoals aanbevolen in het verslag 
van het Parlement over dit onderwerp, 
omdat aldus genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt wordt teruggedrongen;

Or. en

Amendement 70
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de EU 2020-
strategie weg te werken; dringt er ten 
zeerste op aan dat zij zich tot doel stellen 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
jaarlijks met 1% te verminderen, zodat 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de 
EU 2020-strategie weg te werken; dringt er 
ten zeerste op aan dat zij zich tot doel 
stellen de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen jaarlijks met 1% te verminderen, 
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deze tegen 2020 met 10% kleiner is; zodat deze tegen 2020 met 10% kleiner is;
beklemtoont voorts dat er positieve actie 
nodig is om meer vrouwen op hoge posten 
in politiek, economie en bedrijfsleven te 
krijgen;

Or. es

Amendement 71
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de EU 2020-
strategie weg te werken; dringt er ten 
zeerste op aan dat zij zich tot doel stellen 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
jaarlijks met 1% te verminderen, zodat 
deze tegen 2020 met 10% kleiner is;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de 
EU 2020-strategie weg te werken; dringt er 
ten zeerste op aan dat zij zich tot doel 
stellen de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen terug te brengen tot 0-5% in 2020
door een zerotolerancebenadering en 
sancties voor lidstaten die zich er niet aan 
houden;

Or. en

Amendement 72
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de EU 2020-

8. verzoekt de lidstaten de nodige 
maatregelen te nemen om de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op het vlak van 
werkgelegenheid in overeenstemming met 
de EU 2020-strategie weg te werken; 
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strategie weg te werken; dringt er ten 
zeerste op aan dat zij zich tot doel stellen 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
jaarlijks met 1% te verminderen, zodat 
deze tegen 2020 met 10% kleiner is;

dringt er ten zeerste op aan dat zij zich tot 
doel stellen de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen jaarlijks met 1% te verminderen, 
zodat deze tegen 2020 met 10% kleiner is;

Or. en

Amendement 73
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. bg

Amendement 74
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt beleidsmakers op Europees 
en nationaal niveau om hun 
beleidsreactie ter beperking van de 
negatieve gevolgen van de economische 
crisis te baseren op een genderspecifieke 
analyse van de arbeidsmarkt en 
systematische gendereffectstudies;

Or. en
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Amendement 75
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie haar 
initiatieven met het oog op de erkenning 
van de informele economie voort te zetten 
en de waarde van de "economie van het 
leven" te kwantificeren volgens een 
genderspecifieke benadering, conform het 
project "Het BBP voorbij" dat door de 
Commissie is gelanceerd; verzoekt de 
lidstaten te voorzien in adequate sociale 
toelagen voor vrouwen en mannen die 
zieke, bejaarde of gehandicapte 
familieleden verzorgen en voor oudere 
vrouwen die van een bijzonder karig 
pensioen moeten rondkomen;

Or. es

Amendement 76
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie de huidige 
wetgeving met betrekking tot de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen te 
herzien, zoals door het Parlement 
verzocht in zijn resolutie van 18 november 
2008 (wetgevingsinitiatief met het verzoek 
aan de Commissie om voor het eind van 
2010 een desbetreffend voorstel in te 
dienen);
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Or. en

Amendement 77
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt dat de Commissie een voorstel 
indient voor een kaderrichtlijn tot 
instelling van het beginsel van een 
aangepast minimuminkomen in de 
Europese Unie als een manier om 
armoede te bestrijden en te verminderen, 
daarbij rekening houdend met de 
nationale wetgeving en praktijken en met 
de genderdimensie;

Schrappen

Or. en

Amendement 78
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt dat de Commissie een voorstel 
indient voor een kaderrichtlijn tot 
instelling van het beginsel van een 
aangepast minimuminkomen in de 
Europese Unie als een manier om 
armoede te bestrijden en te verminderen, 
daarbij rekening houdend met de 
nationale wetgeving en praktijken en met 
de genderdimensie;

Schrappen

Or. cs
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Amendement 79
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt dat de Commissie een voorstel 
indient voor een kaderrichtlijn tot 
instelling van het beginsel van een 
aangepast minimuminkomen in de 
Europese Unie als een manier om 
armoede te bestrijden en te verminderen, 
daarbij rekening houdend met de 
nationale wetgeving en praktijken en met 
de genderdimensie;

Schrappen

Or. it

Amendement 80
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt dat de Commissie een voorstel 
indient voor een kaderrichtlijn tot instelling 
van het beginsel van een aangepast 
minimuminkomen in de Europese Unie als 
een manier om armoede te bestrijden en te 
verminderen, daarbij rekening houdend 
met de nationale wetgeving en praktijken 
en met de genderdimensie;

9. vraagt dat de Commissie een voorstel 
indient voor een kaderrichtlijn tot instelling 
van het beginsel van een aangepast 
minimuminkomen in de Europese Unie als 
een manier om armoede te bestrijden en te 
verminderen, daarbij rekening houdend 
met de nationale wetgeving en praktijken 
en met de genderdimensie; verzoekt de 
lidstaten adequate 
minimuminkomensstelsels uit te werken 
om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 
– onder meer vrouwen – uit de armoede te 
halen;

Or. en
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Amendement 81
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt dat de Commissie een voorstel 
indient voor een kaderrichtlijn tot instelling 
van het beginsel van een aangepast 
minimuminkomen in de Europese Unie als 
een manier om armoede te bestrijden en te 
verminderen, daarbij rekening houdend 
met de nationale wetgeving en praktijken 
en met de genderdimensie;

9. vraagt dat de Commissie een voorstel 
indient voor een kaderrichtlijn tot instelling 
van het beginsel van een aangepast 
minimuminkomen in de Europese Unie als 
een manier om armoede te bestrijden en te 
verminderen, daarbij rekening houdend 
met de nationale wetgeving en praktijken 
en met de genderdimensie;

Or. it

Amendement 82
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. acht het van wezenlijk belang dat 
het macro-economisch, sociaal en 
arbeidsmarktbeleid herzien wordt om 
economische en sociale gerechtigheid 
voor vrouwen te bereiken, dat de 
methoden om het armoedepercentage te 
bepalen bijgesteld worden, dat er 
strategieën worden uitgestippeld om een 
eerlijke inkomensverdeling tot stand te 
brengen, dat er een minimuminkomen, 
minimumloon en minimumpensioen 
worden gegarandeerd, dat er meer 
hoogwaardige banen met sociale rechten 
voor vrouwen worden geschapen, dat 
vrouwen en meisjes toegang krijgen tot 
hoogwaardige openbare dienstverlening, 
dat de sociale voorzieningen verbeterd 
worden en dat er meer middelen 
beschikbaar worden gesteld voor 
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buurtvoorzieningen als crèches, 
kleuterscholen en andere vormen van 
kinderopvang en buurtcentra voor 
vrijetijdsbesteding en 
gezinsondersteuning, zodat zowel 
vrouwen als mannen en zowel jongeren 
als ouderen ervan kunnen profiteren en 
de openingsuren op mensen met een 
volledige baan afgestemd zijn;

Or. es

Amendement 83
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten meldpunten te 
bevorderen om uitbuiting van 
vrouwenarbeid, een van de voornaamste 
oorzaken van armoede en sociaal 
isolement, op het spoor te komen en tegen 
te gaan;

Or. it

Amendement 84
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de lidstaten ertoe op om de 
toekenning van geïndividualiseerde rechten 
in pensioen- en socialezekerheidsstelsels te 
overwegen als een instrument om het risico 
van armoede te verkleinen;

10. roept de lidstaten ertoe op om de 
toekenning van geïndividualiseerde rechten 
in pensioen- en socialezekerheidsstelsels te 
overwegen als een instrument om het risico 
van armoede te verkleinen; spoort de 
lidstaten er in dit verband toe aan om op 
middellange termijn het in vele 
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EU-landen nog steeds bestaande verschil 
in pensioenleeftijd tussen mannen en 
vrouwen op te heffen;

Or. de

Amendement 85
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de lidstaten ertoe op om de 
toekenning van geïndividualiseerde rechten 
in pensioen- en socialezekerheidsstelsels te 
overwegen als een instrument om het risico 
van armoede te verkleinen;

10. verzoekt de lidstaten te overwegen de 
belastingstelsels en 
socialezekerheidsstelsels te herzien met 
het oog op individualisering van rechten, 
het garanderen van gelijke 
pensioenrechten en het wegnemen van 
prikkels die de arbeids- en 
maatschappelijke participatie van 
vrouwen in negatieve zin beïnvloeden, 
zoals gezamenlijke belastingaanslagen en 
het koppelen van subsidies voor de 
verzorging van ten laste komende 
personen aan het niet beroepsmatig actief 
zijn van vrouwen, als instrumenten om het 
risico van armoede te verkleinen;

Or. es

Amendement 86
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de lidstaten ertoe op om de 
toekenning van geïndividualiseerde 
rechten in pensioen- en 
socialezekerheidsstelsels te overwegen als 

10. roept de lidstaten ertoe op om 
geïndividualiseerde rechten in pensioen- en 
socialezekerheidsstelsels te overwegen als 
een instrument om het risico van armoede 
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een instrument om het risico van armoede 
te verkleinen;

te verkleinen;

Or. en

Amendement 87
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de lidstaten ertoe op om de 
toekenning van geïndividualiseerde rechten 
in pensioen- en socialezekerheidsstelsels te 
overwegen als een instrument om het risico 
van armoede te verkleinen;

10. roept de lidstaten ertoe op om de 
toekenning van geïndividualiseerde rechten 
in pensioen- en socialezekerheidsstelsels te 
overwegen om een eind te maken aan het 
"kostwinnersvoordeel", waardoor 
vrouwen afhankelijk zijn van het pensioen 
van hun echtgenoot, als een instrument om 
het risico van armoede te verkleinen;

Or. en

Amendement 88
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de lidstaten ertoe op om de 
toekenning van geïndividualiseerde rechten 
in pensioen- en socialezekerheidsstelsels te 
overwegen als een instrument om het risico 
van armoede te verkleinen;

10. roept de lidstaten ertoe op om, met 
inachtneming van de beginselen gelijke 
behandeling en non-discriminatie, de 
toekenning van geïndividualiseerde rechten 
in pensioen- en socialezekerheidsstelsels te 
overwegen als een instrument om het risico 
van armoede te verkleinen;

Or. it
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Amendement 89
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst in dit verband op de noodzaak 
van ontwikkeling van het juridische 
concept van gezamenlijk eigendomsrecht 
om ervoor te zorgen dat de rechten van 
vrouwen in de landbouwsector volledig 
worden geëerbiedigd, dat vrouwen 
passende sociale bescherming krijgen en 
dat hun werk ten volle wordt erkend; 
dringt erop aan dat de verordening inzake 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO) wordt 
aangepast zodat er – net zoals bij het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) – in het 
kader van de komende 
programmeringsperiode 2014-2020 
proactieve maatregelen ten behoeve van 
vrouwen kunnen worden genomen, wat in 
de voorgaande periodes ook mogelijk was 
maar in de huidige niet, en wat de 
werkgelegenheid voor vrouwen op het 
platteland zonder meer ten goede zal 
komen;

Or. es

Amendement 90
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Kopje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

Combinatie van gezinsleven en werk door
vrouwen die in armoede leven of het 
gevaar lopen arm te worden

Combinatie van gezinsleven en werk van
vrouwen

Or. en
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Amendement 91
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen die in 
armoede dreigen te verzeilen, dankzij de 
mogelijkheid van flexibele arbeidsformules 
of de toegang tot een voltijdse baan
kunnen blijven werken;

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen dankzij de 
mogelijkheid van flexibele arbeidsformules 
kunnen blijven werken; verzoekt de 
lidstaten bovendien jonge moeders met 
gerichte maatregelen tegen armoede te 
beschermen en bij de herintreding in het 
arbeidsproces te steunen;

Or. de

Amendement 92
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen die in 
armoede dreigen te verzeilen, dankzij de 
mogelijkheid van flexibele 
arbeidsformules of de toegang tot een 
voltijdse baan kunnen blijven werken;

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen die in 
armoede dreigen te verzeilen, mede dankzij 
de mogelijkheid van tijdelijke 
parttimeregelingen tijdens de opvoeding 
van de kinderen, kunnen blijven werken;

Or. it
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Amendement 93
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen die in 
armoede dreigen te verzeilen, dankzij de 
mogelijkheid van flexibele arbeidsformules 
of de toegang tot een voltijdse baan kunnen 
blijven werken;

11. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
overwegen om de combinatie van werk en 
privéleven te bevorderen, zodat vrouwen 
die in armoede dreigen te verzeilen, 
dankzij de mogelijkheid van flexibele 
arbeidsovereenkomsten of de toegang tot 
een voltijdse baan kunnen blijven werken;

Or. en

Amendement 94
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen die in 
armoede dreigen te verzeilen, dankzij de 
mogelijkheid van flexibele 
arbeidsformules of de toegang tot een 
voltijdse baan kunnen blijven werken;

11. verzoekt de Europese Unie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen kunnen 
blijven werken, en te bereiken dat meer 
vrouwen voltijds werken dankzij

a. totstandbrenging van een Europees 
raamwerk voor een minimumduur van het 
zwangerschapsverlof;
b. aansporing van het bedrijfsleven om 
jonge vrouwen en moeders niet te 
discrimineren, door de inzet van nationale 
fondsen voor een voldoende aanbod aan 
kinderopvang zodat moeders weer voltijds 
kunnen gaan werken als ze daar aan toe 
zijn;
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Or. en

Amendement 95
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om de combinatie van werk en privéleven 
te bevorderen, zodat vrouwen die in 
armoede dreigen te verzeilen, dankzij de 
mogelijkheid van flexibele arbeidsformules 
of de toegang tot een voltijdse baan kunnen 
blijven werken;

11. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten de nodige maatregelen te nemen 
om het mogelijk te maken dat vrouwen 
kunnen blijven werken, voltijds of in 
deeltijd, of dankzij andere vormen van 
flexibel werken, waardoor niet alleen het 
combineren van werk en gezin mogelijk 
wordt maar bovendien hun financiële 
onafhankelijkheid wordt verzekerd en de 
kans op armoede wordt verkleind;

Or. cs

Amendement 96
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat deeltijdwerk en 
laaggekwalificeerd werk, waar vooral 
vrouwen mee te maken hebben, ertoe 
bijdragen dat steeds meer vrouwen tot de 
arme werknemers behoren en tot sociale 
uitsluiting leiden; beklemtoont dat 
toegang tot hooggekwalificeerd werk op 
basis van het flexicurity-beginsel een 
manier is om armoede te voorkomen en 
tegen te gaan;

Or. en
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Amendement 97
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. bg

Amendement 98
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat alleenstaande 
moeders tot de meest kwetsbare 
risicogroep wat betreft armoede horen en 
dat er behoefte is aan vormen van flexibel 
werken en voorzieningen voor 
kinderopvang; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten daarom de nodige praktische 
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maatregelen op deze punten te nemen;

Or. cs

Amendement 99
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen 
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten deze 
doelstellingen in verband met 
voorzieningen voor kinderopvang opnieuw 
te bestuderen;

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen 
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en te 
vernieuwen en alles in het werk te stellen 
om de in Barcelona door de Europese 
Raad gestelde doelen op het gebied van 
voorschoolse kinderopvang te bereiken, te 
weten opvang voor ten minste 90% van de 
kinderen tussen de leeftijd van 3 jaar en 
de leerplichtige leeftijd en ten minste 33% 
voor kinderen tot 3 jaar, zoals de 
EU-Raad in 2002 overeenkwam;

Or. en

Amendement 100
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen 
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten deze 
doelstellingen in verband met 
voorzieningen voor kinderopvang opnieuw 
te bestuderen;

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen 
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten deze 
doelstellingen in verband met 
voorzieningen voor kinderopvang opnieuw 
te bestuderen; wenst dat de 
toegankelijkheid verbeterd wordt, met 
name door financiële steun voor 
kinderopvang, zodat het voor de meest 
achtergestelde vrouwen makkelijker wordt 
hun beroep uit te oefenen;

Or. fr

Amendement 101
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen 
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten deze 
doelstellingen in verband met 
voorzieningen voor kinderopvang opnieuw 
te bestuderen;

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten hun 
toezeggingen inzake de Barcelona-
doelstellingen inzake toegankelijke, 
betaalbare en hoogwaardige 
kinderopvang na te komen en te 
vernieuwen en nieuwe doelstellingen voor 
de opvang van hulpbehoevenden te 
ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 102
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen 
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten deze 
doelstellingen in verband met 
voorzieningen voor kinderopvang opnieuw 
te bestuderen;

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen 
met betrekking tot kinderopvang die in 
2002 in Barcelona zijn aangegaan en 
waarbij doelstellingen tot 2010 werden 
vastgelegd, bijlange niet zijn nagekomen; 
verzoekt de Raad en de lidstaten hun 
optreden in verband met voorzieningen 
voor kinderopvang te heroverwegen;

Or. de

Amendement 103
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt met spijt vast dat de 
verbintenissen met betrekking tot 
kinderopvang die in 2002 in Barcelona 
zijn aangegaan en waarbij doelstellingen 
tot 2010 werden vastgelegd, bijlange niet 
zijn nagekomen; verzoekt de Raad en de 
lidstaten deze doelstellingen in verband 
met voorzieningen voor kinderopvang 
opnieuw te bestuderen;

12. verzoekt de Raad en de lidstaten deze 
doelstellingen in verband met 
voorzieningen voor kinderopvang opnieuw 
te bestuderen naar aanleiding van de 
conclusies van recent onderzoek en de 
ervaringen van de nieuwe lidstaten;

Or. cs
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Amendement 104
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten nog andere 
steunmaatregelen te nemen, vooral voor 
werkende alleenstaande moeders, die 
hetzij gemakkelijker een baan met 
flexibele werkuren moeten kunnen vinden 
zodat ze hun zwaardere gezinstaken 
kunnen vervullen, hetzij gebruik moeten 
kunnen maken van betaalbare en 
hoogwaardige kinderopvang;

Or. en

Amendement 105
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten gerichte 
maatregelen te nemen om vrouwen in 
probleemsituaties redelijke toegang te 
bieden tot eerstelijnsgezondheidszorg (met 
inbegrip van bescherming van moeders en 
kinderen) zoals gedefinieerd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie – en tevens 
tot gynaecologische en verloskundige 
hulp, aanvaardbare huisvesting, justitie, 
onderwijs, scholing, permanente educatie, 
sport en cultuur, schooluitval te 
voorkomen en een vlotte overgang van 
onderwijs naar arbeidsproces mogelijk te 
maken;

Or. en
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Amendement 106
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de lidstaten 
maatregelen te ontwikkelen voor 
tienermoeders, die vaak moeilijk een baan 
vinden en in armoede leven ten gevolge 
van hun veelal lage opleiding en 
maatschappelijke vooroordelen;

Or. en

Amendement 107
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. dringt aan op gerichte 
maatregelen om in armoede levende 
mensen de mogelijkheid te bieden om een 
gezin te stichten, zodat beide ouders 
volkomen bij machte zijn om hun 
verantwoordelijkheid als ouder uit te 
oefenen, vooral bij chronische armoede;

Or. en

Amendement 108
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat vrouwen vooral op 
oudere leeftijd meer dan mannen de kans 

13. benadrukt dat vrouwen als gevolg van 
het ontbreken van een goede sociale 
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lopen om in armoede te vervallen omdat 
stelsels voor sociale zekerheid gebaseerd 
zijn op het uitgangspunt van onafgebroken 
betaalde arbeid; wijst erop dat vrouwen in 
bepaalde gevallen niet aan deze vereiste 
voldoen doordat hun loopbaan 
onderbrekingen kent en zij met name 
wegens de loonkloof, zwangerschapsverlof 
en deeltijds werk benadeeld worden op de 
arbeidsmarkt;

infrastructuur gedwongen zijn te kiezen 
tussen het grootbrengen van kinderen en 
een beroepsloopbaan en dat oudere
vrouwen meer dan mannen de kans lopen 
om in armoede te vervallen omdat stelsels 
voor sociale zekerheid gebaseerd zijn op 
het beginsel dat onafgebroken betaalde 
arbeid wordt verricht; wijst erop dat 
vrouwen in bepaalde gevallen niet aan deze 
vereiste voldoen doordat hun loopbaan 
onderbrekingen kent en zij met name 
wegens de loonkloof, zwangerschapsverlof 
en deeltijds werk benadeeld worden op de 
arbeidsmarkt; roept de regeringen van de 
lidstaten op om erkenning te geven aan 
het grootbrengen van kinderen en ervoor 
te zorgen dat deze periode meetelt voor het 
pensioen, zodat vrouwen van een volledig 
pensioen kunnen genieten; beveelt aan 
dat de lidstaten zorgen voor de 
verstrekking van passende en 
betrouwbare pensioenen aan vrouwen;

Or. bg

Amendement 109
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat vrouwen vooral op 
oudere leeftijd meer dan mannen de kans 
lopen om in armoede te vervallen omdat 
stelsels voor sociale zekerheid gebaseerd 
zijn op het uitgangspunt van onafgebroken 
betaalde arbeid; wijst erop dat vrouwen in 
bepaalde gevallen niet aan deze vereiste 
voldoen doordat hun loopbaan 
onderbrekingen kent en zij met name 
wegens de loonkloof, 
zwangerschapsverlof en deeltijds werk 
benadeeld worden op de arbeidsmarkt;

13. benadrukt dat vrouwen vooral op 
oudere leeftijd meer dan mannen de kans 
lopen om in armoede te vervallen omdat 
stelsels voor sociale zekerheid gebaseerd 
zijn op het uitgangspunt van onafgebroken 
betaalde arbeid; wijst erop dat vrouwen in 
bepaalde gevallen niet aan deze vereiste 
voldoen doordat hun loopbaan 
onderbrekingen kent en zij op de 
arbeidsmarkt benadeeld worden, met 
name door de loonkloof of deeltijdwerk of 
doordat zij een pauze hebben ingelast of 
gestopt zijn met werken om gezinstaken te 
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vervullen of doordat zij zonder beloning 
en zonder sociale verzekeringen in het 
bedrijf van hun man hebben gewerkt, met 
name in het winkelbedrijf en de 
landbouw; in al deze gevallen ontvangen 
vrouwen minder pensioen, waardoor ze 
veelal nauwelijks een aanvaardbare 
levensstandaard halen; wijst erop dat het 
gevaar om tot armoede te vervallen voor 
deze vrouwen in tijden van economische 
recessie zelfs nog groter is;

Or. es

Amendement 110
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat vrouwen vooral op 
oudere leeftijd meer dan mannen de kans 
lopen om in armoede te vervallen omdat 
stelsels voor sociale zekerheid gebaseerd 
zijn op het uitgangspunt van onafgebroken 
betaalde arbeid; wijst erop dat vrouwen in 
bepaalde gevallen niet aan deze vereiste 
voldoen doordat hun loopbaan 
onderbrekingen kent en zij met name 
wegens de loonkloof, zwangerschapsverlof 
en deeltijds werk benadeeld worden op de 
arbeidsmarkt;

13. benadrukt dat vrouwen vooral op 
oudere leeftijd meer dan mannen de kans 
lopen om in armoede te vervallen omdat 
stelsels voor sociale zekerheid gebaseerd
zijn op het uitgangspunt van onafgebroken 
betaalde arbeid; wijst erop dat vrouwen in 
bepaalde gevallen niet aan deze vereiste 
voldoen doordat hun loopbaan 
onderbrekingen kent en zij met name 
wegens hun arbeidssituatie, de loonkloof, 
zwangerschapsverlof en deeltijds werk de 
facto benadeeld worden op de 
arbeidsmarkt en veelal een lager pensioen 
krijgen;

Or. de

Amendement 111
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat vrouwen vooral op 
oudere leeftijd meer dan mannen de kans 
lopen om in armoede te vervallen omdat 
stelsels voor sociale zekerheid gebaseerd 
zijn op het uitgangspunt van 
onafgebroken betaalde arbeid; wijst erop 
dat vrouwen in bepaalde gevallen niet aan 
deze vereiste voldoen doordat hun 
loopbaan onderbrekingen kent en zij met 
name wegens de loonkloof, 
zwangerschapsverlof en deeltijds werk 
benadeeld worden op de arbeidsmarkt;

13. benadrukt dat vrouwen vooral op 
oudere leeftijd wellicht meer dan mannen 
de kans lopen om in armoede te vervallen, 
aangezien vrouwen langer leven dan 
mannen;

Or. en

Amendement 112
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. bg

Amendement 113
Franziska Katharina Brantner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat vrouwen in veel 
lidstaten slechts afgeleide 
pensioenrechten hebben, gebaseerd op het 
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arbeidsverleden van hun echtgenoot, met 
als gevolg dat de meerderheid van de in 
armoede levende ouderen vrouwen zijn; 
dringt er in dit verband bij de lidstaten op 
aan dat de structurele factoren in 
pensioenstelsels die tot ongelijkheid leiden 
worden aangepakt;

Or. en

Amendement 114
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt dat de lidstaten actie 
ondernemen om vrouwen faire toegang te 
verlenen tot socialezekerheids- en 
pensioenstelsels en om ervoor te zorgen dat 
het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen consequent wordt 
toegepast in pensioenverzekeringsstelsels;

14. vraagt dat de lidstaten actie 
ondernemen om vrouwen faire toegang te 
verlenen tot socialezekerheids- en 
pensioenstelsels en om ervoor te zorgen dat 
het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, naast dat met 
betrekking tot leeftijd, consequent wordt 
toegepast in pensioenverzekeringsstelsels 
door de tijdvakken van kinderopvoeding te 
verdisconteren in de fictieve 
bijdrageperiode;

Or. it

Amendement 115
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt dat de lidstaten actie 
ondernemen om vrouwen faire toegang te 
verlenen tot socialezekerheids- en 
pensioenstelsels en om ervoor te zorgen dat 

14. vraagt dat de lidstaten actie 
ondernemen om vrouwen faire toegang te 
verlenen tot socialezekerheids- en 
pensioenstelsels, met inachtneming van de 
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het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen consequent wordt 
toegepast in pensioenverzekeringsstelsels;

hogere levensverwachting van vrouwen, 
en om ervoor te zorgen dat het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen consequent wordt toegepast in 
pensioenverzekeringsstelsels teneinde de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te verkleinen;

Or. en

Amendement 116
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten vrouwen die 
zorg dragen voor zieke, bejaarde of 
gehandicapte familieleden, en bejaarde 
vrouwen met een bijzonder laag pensioen 
adequate sociale zekerheid te bieden;

Or. en

Amendement 117
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Kopje 5 

Ontwerpresolutie Amendement

De impact van genderspecifiek geweld op 
het risico van armoede

De impact van genderdiscriminatie op het 
risico van armoede

Or. en
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Amendement 118
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat geweld jegens vrouwen in 
de Europese Unie nog altijd een groot 
probleem vormt en het risico van armoede 
doet toenemen, aangezien dit geweld 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de 
gezondheid van vrouwen en hun 
vermogen om de arbeidsmarkt te 
betreden; herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een Europees Jaar tegen 
geweld jegens vrouwen uit te roepen;

15. merkt op dat geweld jegens vrouwen in 
de Europese Unie nog altijd een groot 
probleem vormt, dat met efficiënte 
maatregelen moet worden aangepakt;

Or. de

Amendement 119
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat geweld jegens vrouwen in 
de Europese Unie nog altijd een groot 
probleem vormt en het risico van armoede 
doet toenemen, aangezien dit geweld 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de 
gezondheid van vrouwen en hun vermogen 
om de arbeidsmarkt te betreden; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
Europees Jaar tegen geweld jegens 
vrouwen uit te roepen;

15. merkt op dat geweld jegens vrouwen, 
waarbij slachtoffers en daders van alle 
leeftijdsklassen, opleidingsniveaus, 
inkomensniveaus en maatschappelijke 
posities betrokken zijn, in de Europese 
Unie nog altijd een groot probleem vormt 
en het risico van marginalisatie, armoede 
en sociaal isolement doet toenemen, 
aangezien dit geweld rechtstreekse 
gevolgen heeft voor de gezondheid van 
vrouwen en hun vermogen om toegang te 
krijgen tot de arbeidsmarkt; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie om een 
Europees Jaar tegen geweld jegens 
vrouwen uit te roepen;

Or. es
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Amendement 120
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat geweld jegens vrouwen in 
de Europese Unie nog altijd een groot 
probleem vormt en het risico van armoede 
doet toenemen, aangezien dit geweld 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de 
gezondheid van vrouwen en hun vermogen 
om de arbeidsmarkt te betreden; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
Europees Jaar tegen geweld jegens 
vrouwen uit te roepen;

15. merkt op dat geweld jegens vrouwen in 
de Europese Unie nog altijd een groot 
probleem vormt en een belemmering kan 
vormen voor de financiële 
onafhankelijkheid, gezondheid en 
toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt 
van vrouwen, zodat zij het gevaar lopen 
tot armoede te vervallen; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie om een 
Europees Jaar tegen geweld jegens 
vrouwen uit te roepen;

Or. en

Amendement 121
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de lidstaten de nodige 
maatregelen te nemen om de factoren die 
tot huiselijk geweld leiden goed in kaart te 
brengen en te analyseren zodat er terstond 
beleid kan worden ontwikkeld om dat 
geweld te voorkomen en de gevolgen 
ervan aan te pakken, bijvoorbeeld door 
onderdak te bieden aan dakloze vrouwen 
die slachtoffer van huiselijk geweld zijn;

Or. en
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Amendement 122
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. beklemtoont dat er meer Europese 
actie nodig is om mensenhandel en 
seksuele uitbuiting uit te bannen door 
nauwere justitiële en politiële 
samenwerking; dringt er bij de lidstaten 
op aan dat zij een einde maken aan op 
gewoonte of traditie berustende 
schadelijke attitudes en gewoonten, zoals 
genitale verminking van vrouwen, 
vroegtijdige en gedwongen huwelijken en 
eerwraak;

Or. en

Amendement 123
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt dat de lidstaten voldoende 
financiële middelen vrijmaken voor de 
ondersteuning en bescherming van 
slachtoffers van geweld, om armoede te 
helpen voorkomen en verminderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 



PE454.545v01-00 64/75 AM\851278NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt dat de lidstaten voldoende 
financiële middelen vrijmaken voor de 
ondersteuning en bescherming van 
slachtoffers van geweld, om armoede te 
helpen voorkomen en verminderen;

16. verzoekt de lidstaten nationale 
plannen te formuleren, voor zover dat nog 
niet gebeurd is, ter bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen vrouwen, zorg te 
dragen voor permanente monitoring om 
de vooruitgang te volgen, de meest 
geavanceerde wetgeving ter bestrijding 
van geweld van mannen tegen vrouwen in 
te voeren en voldoende financiële 
middelen vrijmaken voor de ondersteuning 
en bescherming van slachtoffers van 
geweld, om armoede te helpen voorkomen 
en verminderen;

Or. en

Amendement 125
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt dat de lidstaten voldoende 
financiële middelen vrijmaken voor de 
ondersteuning en bescherming van 
slachtoffers van geweld, om armoede te 
helpen voorkomen en verminderen;

16. vraagt dat de lidstaten uitgebreide 
maatregelen nemen voor de ondersteuning 
en bescherming van slachtoffers van 
geweld;

Or. de

Amendement 126
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. stelt voorts dat een zinvolle aanpak 
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van armoede onder vrouwen tevens kan 
bijdragen tot terugdringing van 
gendergeweld, omdat arme vrouwen een 
grotere kans lopen om mishandeld te 
worden;

Or. en

Amendement 127
Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten ruimere 
bekendheid te geven aan de gevolgen van 
armoede en sociaal isolement voor 
vrouwen, met name in verband met de 
veelvoudige identiteit van vrouwen, en de 
prioriteit te leggen bij vrouwen met een 
handicap, etnische minderheden, met 
name Roma, en kinderen en 
immigranten;

Or. en

Amendement 128
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept het belang van 
maatregelen van de lidstaten en de lagere 
overheden om herintreding in het 
arbeidsproces van vrouwen die slachtoffer 
van gendergeweld zijn geworden te 
bevorderen met behulp van instrumenten 
als het ESF en het programma Progress;
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Or. es

Amendement 129
Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de lidstaten 
genderspecifieke maatregelen te nemen 
om kwesties aan te pakken die niet met 
financiële armoede te maken hebben 
maar verband houden met cultuur, 
maatschappelijke en politieke participatie 
en sociale netwerken;

Or. en

Amendement 130
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het belang van een 
gestructureerde maatschappelijke dialoog 
voor de bestrijding van armoede bij 
vrouwen;

17. benadrukt het belang van een 
gestructureerde maatschappelijke dialoog 
voor de bestrijding van armoede bij 
vrouwen; wijst er in dit verband op dat er 
betere methoden moeten komen voor 
samenwerking met en inbreng van 
vrouwenorganisaties en maatschappelijke 
organisaties in het algemeen;

Or. es
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Amendement 131
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het belang van een 
gestructureerde maatschappelijke dialoog 
voor de bestrijding van armoede bij 
vrouwen;

17. benadrukt het belang van een 
gestructureerde maatschappelijke dialoog 
tussen nationale beleidsmakers en ngo's, 
maatschappelijke organisaties en andere 
relevante belanghebbenden voor de 
bestrijding van armoede bij vrouwen;

Or. en

Amendement 132
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het belang van een 
gestructureerde maatschappelijke dialoog 
voor de bestrijding van armoede bij 
vrouwen;

17. benadrukt het belang van een 
gestructureerde maatschappelijke dialoog, 
met inbreng van het maatschappelijk 
middenveld, voor de bestrijding van 
armoede bij vrouwen;

Or. en

Amendement 133
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van oordeel dat een echte 
maatschappelijke dialoog de nationale en 
Europese overheden de gelegenheid moet 
bieden om met representanten van de 



PE454.545v01-00 68/75 AM\851278NL.doc

NL

sterkst getroffen groepen van gedachten te 
wisselen over en gezamenlijk te werken 
aan de eliminatie van extreme armoede, 
zodat er een concreet voorbeeld wordt 
gegeven van de beste praktijken op dit 
terrein op Europees niveau;

Or. en

Amendement 134
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. vraagt de Commissie om organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld meer 
financiële middelen ter beschikking te 
stellen die zij kunnen gebruiken om de 
gevolgen van armoede bij vrouwen tegen 
te gaan en in bedwang te houden;

Schrappen

Or. en

Amendement 135
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. vraagt de Commissie om organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld meer 
financiële middelen ter beschikking te 
stellen die zij kunnen gebruiken om de 
gevolgen van armoede bij vrouwen tegen 
te gaan en in bedwang te houden;

Schrappen

Or. cs
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Amendement 136
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. vraagt de Commissie om organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld meer 
financiële middelen ter beschikking te 
stellen die zij kunnen gebruiken om de 
gevolgen van armoede bij vrouwen tegen 
te gaan en in bedwang te houden;

18. vraagt de Commissie om de financiële 
middelen voor organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld die zij kunnen 
gebruiken om de gevolgen van armoede bij 
vrouwen tegen te gaan en in bedwang te 
houden, op peil te houden;

Or. de

Amendement 137
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het cruciale belang van de 
structuurfondsen en in het bijzonder het 
Europees Sociaal Fonds, die de lidstaten 
namelijk bijstaan in hun strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting; vraagt dat 
de lidstaten méér gezamenlijk 
gefinancierde maatregelen nemen ter
ondersteuning van voorzieningen zoals 
opvangcentra voor kinderen, bejaarden en 
andere afhankelijke personen;

19. onderstreept het cruciale belang van de 
structuurfondsen en in het bijzonder het 
Europees Sociaal Fonds, die de lidstaten 
namelijk bijstaan in hun strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting; vraagt dat 
de lidstaten méér gezamenlijk 
gefinancierde maatregelen nemen voor een 
ruimere ondersteuning van voorzieningen 
zoals opvangcentra voor kinderen, 
bejaarden en andere afhankelijke personen;
verzoekt de lidstaten toe te zien op de 
juiste en met de bestemming 
overeenstemmende besteding van de 
toegewezen middelen;

Or. it
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Amendement 138
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het cruciale belang van de 
structuurfondsen en in het bijzonder het 
Europees Sociaal Fonds, die de lidstaten 
namelijk bijstaan in hun strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting; vraagt dat 
de lidstaten méér gezamenlijk 
gefinancierde maatregelen nemen ter 
ondersteuning van voorzieningen zoals 
opvangcentra voor kinderen, bejaarden en 
andere afhankelijke personen;

19. onderstreept het cruciale belang van de 
structuurfondsen en in het bijzonder het 
Europees Sociaal Fonds, die de lidstaten 
namelijk bijstaan in hun strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting; vraagt dat 
de lidstaten méér gezamenlijk 
gefinancierde maatregelen nemen ter 
ondersteuning van voorzieningen zoals 
opvangcentra voor kinderen, bejaarden en 
andere afhankelijke personen, onder meer 
door proeven te nemen met nieuwe 
vormen van organisatorische en 
financiële samenwerking tussen overheid 
en particuliere sector;

Or. it

Amendement 139
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept het cruciale belang van de 
structuurfondsen en in het bijzonder het 
Europees Sociaal Fonds, die de lidstaten 
namelijk bijstaan in hun strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting; vraagt dat 
de lidstaten méér gezamenlijk 
gefinancierde maatregelen nemen ter 
ondersteuning van voorzieningen zoals 
opvangcentra voor kinderen, bejaarden en 
andere afhankelijke personen;

19. onderstreept het cruciale belang van de 
structuurfondsen en in het bijzonder het 
Europees Sociaal Fonds, die de lidstaten 
namelijk bijstaan in hun strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting; vraagt dat 
de lidstaten steun bieden aan
voorzieningen zoals opvangcentra voor 
kinderen, bejaarden en andere afhankelijke 
personen;

Or. en
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Amendement 140
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Veronica Lope Fontagné, Iliana Malinova Iotova, 
Marije Cornelissen, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat de financiële 
mogelijkheden van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) voldoende verruimd en 
effectief ingezet moeten worden om over 
voldoende middelen te kunnen beschikken 
voor maatregelen voor beter onderwijs en 
betere scholing om de toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren en de 
werkloosheid te bestrijden en voor 
maatregelen en activiteiten in het kader 
van de strategie voor sociale integratie en 
het leidraadinitiatief Europa 2020 ter 
bestrijding van armoede en sociaal 
isolement ten behoeve van benadeelde en 
kwetsbare mensen, met name vrouwen, 
onder wie mensen met tijdelijk en onzeker 
werk; wijst erop dat de ESF-
verordeningen herzien moeten worden om 
degenen die er het sterkst op aangewezen 
zijn te kunnen bereiken, dat de 
zichtbaarheid en transparantie moeten 
worden versterkt, dat terdege moet worden 
nagegaan welke sociale gevolgen het 
gebruik van het fonds heeft en dat meer 
nadruk moet worden gelegd op de 
duurzaamheid van projecten op de lange 
termijn; pleit daarom voor de opneming 
in het nieuwe begrotingskader van 
middelen bestemd voor het scheppen van 
arbeidsplaatsen en de sociale integratie; 
dringt er bij de lidstaten op aan om meer 
voorlichtingscampagnes te organiseren 
over de mogelijkheden voor deelneming 
aan met EU-geld gesteunde projecten; 
wijst erop dat alleenstaande ouders er bij 
de opvoeding van de kinderen vaak alleen 
voorstaan en verlangt dat de Barcelona-
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doelstellingen inzake kinderopvang 
volledig gerealiseerd worden;

Or. en

Amendement 141
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de lidstaten op aan dat 
zij eenieder, en met name jongeren en 
ouderen, het recht op basiszorg 
garanderen;

Or. it

Amendement 142
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt er bij de lidstaten op aan dat 
zij het recht op screening op voor oudere 
vrouwen specifieke aandoeningen 
garanderen als instrument in de strijd 
tegen sociaal isolement en armoede;

Or. it

Amendement 143
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verheugt zich over de oprichting van 
een Europese microfinancieringsfaciliteit 
voor werkgelegenheid en sociale insluiting; 
vraagt in dit verband om specifieke 
maatregelen ter verhoging van de 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
microfinanciering voor vrouwen die 
moeilijkheden ondervinden om de 
arbeidsmarkt binnen te komen, een 
zelfstandige activiteit willen uitoefenen of 
een eigen micro-onderneming willen 
opstarten;

21. verheugt zich over de oprichting van 
een Europese microfinancieringsfaciliteit 
voor werkgelegenheid en sociale insluiting; 
vraagt in dit verband om specifieke 
maatregelen, met name praktische 
assistentie en begeleiding, ter verhoging 
van de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van microfinanciering 
voor vrouwen die moeilijkheden 
ondervinden om de arbeidsmarkt binnen te 
komen, een zelfstandige activiteit willen 
uitoefenen of een eigen micro-
onderneming willen opstarten;

Or. it

Amendement 144
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verheugt zich over de oprichting van 
een Europese microfinancieringsfaciliteit 
voor werkgelegenheid en sociale insluiting; 
vraagt in dit verband om specifieke 
maatregelen ter verhoging van de 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
microfinanciering voor vrouwen die 
moeilijkheden ondervinden om de 
arbeidsmarkt binnen te komen, een 
zelfstandige activiteit willen uitoefenen of 
een eigen micro-onderneming willen 
opstarten;

[Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst]

Or. cs
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Amendement 145
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt de positieve gevolgen 
van gelijkheid van mannen en vrouwen 
voor de economische groei; wijst erop dat 
uit diverse studies is gebleken dat het bbp 
met 30% zou toenemen als de 
arbeidsparticipatie, inclusief 
deeltijdarbeid, en de arbeidsproductiviteit 
van vrouwen vergelijkbaar zouden zijn 
met die van mannen, hetgeen niet alleen 
bevorderlijk zou zijn voor de economie als 
geheel, maar ook tot een geringer 
armoederisico voor vele vrouwen zou 
leiden;

Or. es

Amendement 146
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat geïmmigreerde vrouwen 
gemakkelijk medische zorg kunnen 
krijgen voor aandoeningen die 
voortvloeien uit andere 
voedingsgewoonten en rituelen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om beleid uit 
te stippelen om voor de gezondheid van 
vrouwen schadelijke gewoonten, 
waardoor ook sociaal isolement en 
armoede in de hand worden gewerkt, 
tegen te gaan;

Or. it
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Amendement 147
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie, alsmede aan de parlementen 
en de regeringen van de lidstaten.

Or. de


