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Amendement 1
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat gendergelijkheid en 
een verbod op discriminatie, onder meer 
op grond van leeftijd, fundamentele 
beginselen zijn die verankerd zijn in het 
EG-Verdrag en behoren tot de 
doelstellingen en taken van de 
Gemeenschap,

Or. en

Amendement 2
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Europese 2020-
strategie een centraal streefcijfer voor de 
arbeidsparticipatie van 75% is vastgelegd 
zowel voor vrouwen als voor mannen, 
alsmede de doelstelling om het aantal 
personen die het risico lopen arm te 
worden, met 20 miljoen te verminderen;
overwegende dat de groep vrouwen van 
boven de 50 met al haar specifieke 
kenmerken bijgevolg een beslissende 
leeftijdscohort is voor het bereiken van 
beide doelstellingen,

A. overwegende dat in de Europese 2020-
strategie een centraal streefcijfer voor de 
arbeidsparticipatie van 75% is vastgelegd 
zowel voor vrouwen als voor mannen, 
alsmede de doelstelling om het aantal 
personen die het risico lopen arm te 
worden, met 20 miljoen te verminderen;
overwegende dat de groep vrouwen van 
boven de 50, vanwege het feit dat er in 
deze groep relatief veel armoede en 
werkloosheid voorkomt, een beslissende 
leeftijdscohort is voor het bereiken van 
beide doelstellingen,

Or. en



PE467.034v01-00 4/49 AM\869591NL.doc

NL

Amendement 3
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat momenteel veel 
oudere vrouwen in de Europese Unie 
nooit werk hebben gehad en derhalve 
bijscholing nodig hebben,

Or. en

Amendement 4
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat hardnekkige 
genderstereotypen blijven bestaan, die - in 
combinatie met de discriminatie waarmee 
oudere mensen op de arbeidsmarkt 
geconfronteerd worden – vooral de 
werkgelegenheidskansen van oudere 
vrouwen doen afnemen,

B. overwegende dat hardnekkige 
genderstereotypen blijven bestaan, die – in 
combinatie met leeftijdsdiscriminatie
waarmee oudere mensen op de 
arbeidsmarkt geconfronteerd worden –
vooral de werkgelegenheidskansen, de 
mogelijkheden voor training en de 
promotiekansen van oudere vrouwen doen 
afnemen en die mede aan de basis liggen 
voor het verhoogde risico op armoede op 
oudere leeftijd,

Or. nl

Amendement 5
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat discriminatie op 
grond van geslacht een specifieke vorm 
van discriminatie is, omdat deze vorm van 
discriminatie systematisch en structureel 
voorkomt, dwars door alle andere vormen 
van discriminatie heen loopt en deze 
aanvult,

Or. fr

Amendement 6
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de huidige 
arbeidsmarkt dynamischer en soepeler is 
dan ooit, hetgeen met zich meebrengt dat 
banen voor het leven binnen één sector tot 
het verleden behoren; overwegende dat de 
economische crisis daarom heeft 
aangetoond dat voor vrouwen op de 
arbeidsmarkt een belangrijke rol is 
weggelegd,

Or. en

Amendement 7
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het toekomstige 
economische concurrentievermogen en de 
toekomstige welvaart van Europa afhangen 

C. overwegende dat de toekomstige 
welvaart en inclusiviteit van Europa 
afhangen van zijn vermogen om het 
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van zijn vermogen om zijn arbeidskrachten
ten volle te benutten, niet alleen door het 
arbeidsleven te verlengen, maar ook door
passende beleidsmaatregelen te nemen om 
beroeps-, gezins- en privéleven te 
verenigen,

gebruik van zijn arbeidskrachten
daadwerkelijk te verbeteren door regels 
inzake arbeidsomstandigheden en 
socialezekerheidsstelsels in te voeren die 
zowel de arbeids- als de 
levensomstandigheden verbeteren, 
alsmede een bijdrage leveren aan de 
economie; overwegende dat daartoe ook
passende beleidsmaatregelen genomen 
moeten worden om beroeps-, gezins- en 
privéleven te verenigen,

Or. en

Amendement 8
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het toekomstige 
economische concurrentievermogen en de 
toekomstige welvaart van Europa afhangen 
van zijn vermogen om zijn arbeidskrachten 
ten volle te benutten, niet alleen door het 
arbeidsleven te verlengen, maar ook door 
passende beleidsmaatregelen te nemen om 
beroeps-, gezins- en privéleven te 
verenigen,

C. overwegende dat het toekomstige 
economische concurrentievermogen en de 
toekomstige welvaart van Europa afhangen 
van zijn vermogen om zijn arbeidskrachten 
ten volle te benutten, niet alleen door het 
arbeidsleven te verlengen, maar ook door 
passende beleidsmaatregelen te nemen om 
beroeps-, gezins- en privéleven te 
verenigen en een einde te maken aan 
directe en indirecte discriminatie en 
genderstereotypen die leiden tot 
verschillen tussen mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 9
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Europese 
samenlevingen er bij de intrede van 
vrouwen op de arbeidsmarkt niet in zijn 
geslaagd zich te ontwikkelen door hun 
houding en werkwijze daarop af te 
stemmen; overwegende dat er in Europa 
onvoldoende is nagedacht over de 
verhouding tussen arbeidstijd en vrije tijd 
en de manier waarop daarbij tussen 
individuen een eerlijk evenwicht 
gevonden kan worden,

Or. fr

Amendement 10
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat vrouwen ten 
gevolge van stijgende 
echtscheidingspercentages en de kortere 
levensverwachting van mannen vaak en 
in toenemende mate 
oververtegenwoordigd zijn in de groep van 
geïsoleerde ouderen; overwegende dat 
weduwen en alleenstaande oudere 
vrouwen in het algemeen meer risico 
lopen op armoede, isolement en sociale 
uitsluiting,

Or. en

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het gemiddelde 
uurloon van vrouwen onder de 30 92% 
bedraagt van dat van mannen en 67,5% in 
de leeftijdsgroep tussen 50 en de 59,

H. overwegende dat het gemiddelde 
uurloon van vrouwen onder de 30 92% 
bedraagt van dat van mannen en 67,5% in 
de leeftijdsgroep tussen 50 en de 591, en 
dat het gemiddelde salarisverschil tussen 
mannen en vrouwen in de EU nog altijd 
maar liefst 17,5% bedraagt,

Or. en

Amendement 12
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het toekomstige 
economische concurrentievermogen en de 
toekomstige welvaart van Europa in 
belangrijke mate afhangen van zijn 
vermogen om zijn arbeidskrachten ten 
volle te benutten, niet alleen door mensen 
langer te laten doorwerken, maar ook 
door passende beleidsmaatregelen te 
nemen, zodat zij hun beroepsleven en hun 
gezins- en privéleven kunnen combineren,

Or. en

Amendement 13
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Overweging I

                                               
1 "The life of women and men in Europe - A statistical portrait", Eurostat, 2008, blz. 196.
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat genderverschillen in de 
sociale en economische positie gedeeltelijk
hun oorsprong vinden in de traditionele
arbeidsverdeling tussen de geslachten, 
waarbij vooral mannen verantwoordelijk 
zijn voor de broodwinning en vrouwen 
voor onbetaald werk binnenshuis en de 
zorg voor het gezin, hetgeen een enorme 
invloed heeft op de mogelijkheid voor 
mannen en vrouwen om 
socialezekerheidsrechten voor hun 
pensionering te verwerven,

I. overwegende dat genderverschillen in de 
sociale en economische positie grotendeels
hun oorsprong vinden in de traditionele 
rolverdeling tussen de geslachten, waarbij 
vooral mannen verantwoordelijk worden 
geacht voor de broodwinning en vrouwen 
voor onbetaald werk binnenshuis en de 
zorg voor het gezin en de familie, hetgeen 
een enorme invloed heeft op de 
mogelijkheid voor vrouwen om, in 
vergelijking met mannen,
socialezekerheidsrechten voor bijvoorbeeld
hun pensionering te verwerven,

Or. nl

Amendement 14
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat genderverschillen in de 
sociale en economische positie gedeeltelijk 
hun oorsprong vinden in de traditionele 
arbeidsverdeling tussen de geslachten, 
waarbij vooral mannen verantwoordelijk 
zijn voor de broodwinning en vrouwen 
voor onbetaald werk binnenshuis en de 
zorg voor het gezin, hetgeen een enorme 
invloed heeft op de mogelijkheid voor 
mannen en vrouwen om 
socialezekerheidsrechten voor hun 
pensionering te verwerven,

I. overwegende dat genderverschillen in de 
sociale en economische positie gedeeltelijk 
hun oorsprong vinden in de traditionele 
arbeidsverdeling tussen de geslachten, 
waarbij vooral mannen verantwoordelijk 
zijn voor de broodwinning en vrouwen 
voor onbetaald werk binnenshuis en de 
zorg voor het gezin, hetgeen een enorme 
invloed heeft op de mogelijkheid voor 
mannen en vrouwen om 
socialezekerheidsrechten voor hun 
pensionering te verwerven en dus op hun 
levensomstandigheden op latere leeftijd,
met name in geval van scheiding, 
scheiding van tafel en bed of overlijden 
van de partner,

Or. en
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Amendement 15
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de genderkloof 
vóór gezinsvorming kleiner is en groter 
wordt als individuen paren vormen; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie 
van vrouwen afneemt als zij moeder 
worden en dat vrouwen in de eerste fasen 
van hun leven een achterstand op de 
arbeidsmarkt oplopen door oorzaken in 
verband met de zorg voor kinderen, en in 
latere fases door de zorg voor ouderen, 
hetgeen ook bij vrouwen met een baan in 
veel gevallen kan leiden tot armoede,

Or. en

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat oudere vrouwen vaak 
voor deeltijdwerk kiezen en de 
arbeidsmarkt verlaten door vaker voor een 
vervroegd pensioen te kiezen dan mannen,

K. overwegende dat oudere vrouwen, in 
vergelijking met mannen, vaak voor 
deeltijdwerk kiezen of hiertoe gedwongen 
worden, en de arbeidsmarkt verlaten door 
vaker voor een vervroegd pensioen te 
kiezen of hiertoe gedwongen worden,

Or. nl

Amendement 17
Iratxe García Pérez
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Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat vrouwen van over de 
50 vaak geconfronteerd worden met 
tweevoudige of meervoudige discriminatie 
gebaseerd op gender- en 
leeftijdstereotypen, die vaak verergerd 
worden door hun genderspecifieke werk en 
levenspatronen (bv. carrière-
onderbrekingen, deeltijdwerk en 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen); overwegende dat het bijgevolg 
niet ongewoon is dat vrouwen 
geconfronteerd worden met een grotere 
opeenhoping van nadelen dan mannen in 
dezelfde leeftijdsgroepen,

M. overwegende dat vrouwen van over de 
50 vaak geconfronteerd worden met 
tweevoudige of meervoudige discriminatie 
gebaseerd op gender- en 
leeftijdstereotypen, die vaak verergerd 
worden door hun genderspecifieke werk en 
levenspatronen (bv. carrière-
onderbrekingen, deeltijdwerk, het feit dat 
zij soms stoppen met werken in verband 
met de zorg voor het gezin of om in het 
bedrijf van hun echtgenoot te gaan 
werken, vooral in de sectoren handel en 
landbouw, zonder daarvoor loon te 
ontvangen en zonder deel uit te maken 
van een socialezekerheidsregeling, en 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen); overwegende dat het bijgevolg 
niet ongewoon is dat vrouwen 
geconfronteerd worden met een grotere 
opeenhoping van nadelen dan mannen in 
dezelfde leeftijdsgroepen; verder 
overwegende dat deze categorie vrouwen 
in tijden van economische recessie nog 
meer gevaar loopt tot armoede te 
vervallen,

Or. es

Amendement 18
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat vrouwen van over de 
50 vaak geconfronteerd worden met 
tweevoudige of meervoudige discriminatie 
gebaseerd op gender- en 
leeftijdstereotypen, die vaak verergerd 

M. overwegende dat vrouwen van over de 
50 vaak geconfronteerd worden met 
tweevoudige of meervoudige discriminatie 
gebaseerd op gender- en 
leeftijdstereotypen, die vaak verergerd 
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worden door hun genderspecifieke werk en
levenspatronen (bv. carrière-
onderbrekingen, deeltijdwerk en 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen); overwegende dat het bijgevolg 
niet ongewoon is dat vrouwen 
geconfronteerd worden met een grotere 
opeenhoping van nadelen dan mannen in 
dezelfde leeftijdsgroepen,

worden door hun genderspecifieke werk en 
levenspatronen (bv. carrière-
onderbrekingen, deeltijdwerk, herintreding 
na een periode van werkloosheid en 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen); overwegende dat het bijgevolg 
niet ongewoon is dat vrouwen 
geconfronteerd worden met een grotere 
opeenhoping van nadelen dan mannen in 
dezelfde leeftijdsgroepen,

Or. en

Amendement 19
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat geweld jegens 
oudere vrouwen een ernstig onderschat 
fenomeen is omdat oudere vrouwen 
terughoudend zijn om geweld te melden, 
dienstverleners er ten onrechte van 
uitgaan van dat oudere vrouwen minder 
risico lopen, en oudere vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld minder 
mogelijkheden hebben,

Or. en

Amendement 20
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat onderwijs gericht 
op gelijkheid van jongs af aan, beleid 
inzake beroepskeuzebegeleiding en beleid 
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gericht op een betere arbeidsparticipatie 
van vrouwen de enige manieren zijn om 
voor eens en altijd een einde te maken 
aan deze vorm van discriminatie,

Or. fr

Amendement 21
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de beslissing om 2012 uit te 
roepen tot Europees Jaar voor actief ouder 
worden en verzoekt om gepaste 
maatregelen te nemen om discriminatie 
tegen te gaan, vooral door het veranderen
van de stereotypen die verband houden met 
leeftijdsdiscriminatie en het bevorderen 
van de solidariteit tussen de generaties;

1. verwelkomt de beslissing van de 
Europese Commissie om 2012 uit te 
roepen tot Europees Jaar voor actief ouder 
worden en solidariteit tussen de generaties 
en verzoekt de Commissie en de lidstaten
om gepaste en doeltreffende maatregelen 
te nemen om discriminatie tegen te gaan, 
onder meer door het bestrijden van de 
stereotypen die verband houden met 
gender- en leeftijdsdiscriminatie en het 
bevorderen van de solidariteit tussen de 
generaties;

Or. nl

Amendement 22
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de beslissing om 2012 uit te 
roepen tot Europees Jaar voor actief ouder 
worden en verzoekt om gepaste 
maatregelen te nemen om discriminatie 
tegen te gaan, vooral door het veranderen 
van de stereotypen die verband houden met 

1. verwelkomt de beslissing om 2012 uit te 
roepen tot Europees Jaar voor actief ouder 
worden en solidariteit tussen de 
generaties, en verzoekt om gepaste 
maatregelen te nemen om discriminatie 
tegen te gaan, vooral door het veranderen 
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leeftijdsdiscriminatie en het bevorderen 
van de solidariteit tussen de generaties;

van de stereotypen die verband houden met 
leeftijdsdiscriminatie en het bevorderen 
van de solidariteit tussen de generaties;

Or. en

Amendement 23
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de beslissing om 2012 uit te 
roepen tot Europees Jaar voor actief ouder 
worden en verzoekt om gepaste 
maatregelen te nemen om discriminatie 
tegen te gaan, vooral door het veranderen 
van de stereotypen die verband houden met 
leeftijdsdiscriminatie en het bevorderen 
van de solidariteit tussen de generaties;

1. verwelkomt de beslissing om 2012 uit te 
roepen tot Europees Jaar voor actief ouder 
worden en verzoekt om gepaste 
maatregelen te nemen om discriminatie 
tegen te gaan, vooral door het veranderen 
van de stereotypen die verband houden met 
leeftijdsdiscriminatie, het bevorderen van 
de solidariteit tussen de generaties en het 
nemen van op vrouwen toegesneden 
maatregelen;

Or. es

Amendement 24
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de meervoudige 
discriminatie van vrouwen van over de 50 
beter aan de orde komt in de open 
coördinatiemethode wat betreft 
pensioenen, sociale insluiting, het 
veranderen van genderstereotypen en het 
betrekken van vrouwen bij de 
besluitvorming;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de meervoudige 
discriminatie van vrouwen van over de 50 
beter aan de orde komt in de open 
coördinatiemethode wat betreft 
pensioenen, sociale insluiting, het 
veranderen van genderstereotypen en de 
deelname van vrouwen in 
besluitvormingsorganen;
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Or. en

Amendement 25
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de meervoudige 
discriminatie van vrouwen van over de 50 
beter aan de orde komt in de open 
coördinatiemethode wat betreft 
pensioenen, sociale insluiting, het 
veranderen van genderstereotypen en het 
betrekken van vrouwen bij de 
besluitvorming;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de meervoudige 
discriminatie van vrouwen van over de 50 
beter aan de orde komt en doeltreffend 
bestreden wordt in de open 
coördinatiemethode wat betreft 
pensioenen, sociale insluiting, 
werkgelegenheid, het veranderen van 
genderstereotypen en het betrekken van 
vrouwen bij de besluitvorming;

Or. nl

Amendement 26
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de meervoudige 
discriminatie van vrouwen van over de 50 
beter aan de orde komt in de open 
coördinatiemethode wat betreft 
pensioenen, sociale insluiting, het 
veranderen van genderstereotypen en het 
betrekken van vrouwen bij de 
besluitvorming;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de meervoudige 
discriminatie van vrouwen van over de 50 
beter aan de orde komt in de open 
coördinatiemethode wat betreft 
pensioenen, sociale insluiting, het 
veranderen van genderstereotypen en het 
betrekken van vrouwen bij de politieke en 
economische besluitvorming;

Or. en
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Amendement 27
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 
op armoede te bevorderen en om de 
praktijk van gedwongen pensionering te 
beëindigen;

3. verzoekt de lidstaten om zowel 
gendermainstreaming als 
leeftijdsmainstreaming toe te passen bij de 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming en andere 
hervormingen in het 
socialezekerheidsbeleid, om de 
aanwending van dezelfde actuariële 
berekening van pensioenen voor mannen 
en vrouwen te bevorderen, om het verlagen 
van het risico op armoede te bevorderen, 
om de huidige armoede onder oudere 
mensen te bestrijden, om de huidige 
pensioenen van oudere vrouwen te 
verbeteren, om kwaliteit, toegankelijkheid
en betaalbaarheid van de 
(gezondheids)zorg te verbeteren, en om de 
praktijk van gedwongen (vroegtijdige)
pensionering te beëindigen;

Or. nl

Amendement 28
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om concrete maatregelen te 
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op armoede te bevorderen en om de 
praktijk van gedwongen pensionering te 
beëindigen;

treffen ter verlaging van het risico op 
armoede en om de praktijk van gedwongen 
pensionering te beëindigen;

Or. de

Amendement 29
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 
op armoede te bevorderen en om de 
praktijk van gedwongen pensionering te 
beëindigen;

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de toepassing 
van een meer op gelijkheid gerichte
actuariële berekening van pensioenen voor 
mannen en vrouwen te bevorderen, om het 
verlagen van het risico op armoede te 
bevorderen en om de praktijk van 
gedwongen pensionering te beëindigen;

Or. en

Amendement 30
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 

3. verzoekt de Commissie om bij de 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming en in de voorstellen 
voor het komende witboek over 
pensioenstelsels een 
gendergelijkheidsbeleid te voeren,
inclusief specifieke maatregelen en 
gendermainstreaming, om de aanwending 
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op armoede te bevorderen en om de 
praktijk van gedwongen pensionering te 
beëindigen;

van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 
op armoede te bevorderen, om de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te verkleinen en om de praktijk van 
gedwongen pensionering te beëindigen en 
vrouwen de mogelijkheid te bieden op de 
arbeidsmarkt te participeren door 
discriminatie aan te pakken;

Or. en

Amendement 31
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 
op armoede te bevorderen en om de 
praktijk van gedwongen pensionering te 
beëindigen;

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om de fictieve premies voor 
moederschapsverlof te verhogen en 
daaronder ook verlof voor de zorg voor 
ouderen of afhankelijke personen met een 
handicap te laten vallen, om het verlagen 
van het risico op armoede te bevorderen en 
om de praktijk van gedwongen 
pensionering te beëindigen;

Or. it

Amendement 32
Edit Bauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 
op armoede te bevorderen en om de 
praktijk van gedwongen pensionering te 
beëindigen;

3. verzoekt de Commissie om de 
benadering van de gendergelijkheid toe te 
passen bij de voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van de 
pensioenhervorming, om de aanwending 
van dezelfde actuariële berekening van 
pensioenen voor mannen en vrouwen te 
bevorderen, om het verlagen van het risico 
op armoede te bevorderen en om de 
praktijk van verplichte pensionering te 
beëindigen;

Or. en

Amendement 33
Siiri Oviir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten in hun 
pensioenwetgeving aanvullende 
bepalingen op te nemen inzake 
weduwenpensioenen om het 
armoederisico voor oudere vrouwen te 
verkleinen;

Or. et

Amendement 34
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het belang van maatregelen 
ter bevordering van de integratie van 
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vrouwen uit de meest kwetsbare 
categorieën, te weten immigranten, 
vrouwen behorend tot een minderheid, 
vrouwen met een beperking, vrouwen met 
weinig opleiding, vrouwen zonder 
werkervaring, vrouwelijke gevangenen, 
enz., teneinde hun recht op een behoorlijk 
pensioen te waarborgen; 

Or. es

Amendement 35
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat oudere vrouwen een 
economische hulpbron en een bron van 
ervaring vormen, en een belangrijke 
bijdrage leveren aan de samenleving en 
gezinnen omdat zij zorgen voor 
afhankelijke personen en door hun ruime 
beroepservaring adviezen kunnen geven 
over werkgerelateerde onderwerpen en 
bovendien bijdragen aan de 
instandhouding van 
plattelandsgemeenschappen;

Or. es

Amendement 36
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten initiatieven ter bevordering van 
taalkennis en kennis van nieuwe 
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technologieën te stimuleren om oudere 
vrouwen in staat te stellen de digitale 
kloof te overbruggen en hun 
intermenselijke en communicatieve 
vaardigheden te verbeteren, alsmede hun 
capaciteiten om hun onafhankelijkheid en 
hun belangen te verdedigen;

Or. it

Amendement 37
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in nauwe samenwerking met het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
een onderzoek uit te voeren naar de 
situatie van vrouwen boven de 50, en 
daarbij met name aandacht te besteden 
aan hun ervaringen op de arbeidsmarkt 
en hun ervaringen als zorgverlener, aan 
gezondheidskwesties en overige 
problemen waarmee zij worden 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 38
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 
arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen in staat stellen en aanmoedigen 
om op de arbeidsmarkt te blijven of hierop 



PE467.034v01-00 22/49 AM\869591NL.doc

NL

keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden, opdat hun 
potentieel niet verloren gaat;

terug te keren in het kader van het 
Europees Jaar voor actief ouder worden, 
opdat hun potentieel niet verloren gaat;
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
tegelijk maatregelen te implementeren die 
werkgevers aanmoedigen om oudere 
vrouwen de noodzakelijke kansen te 
bieden om op de arbeidsmarkt te blijven of 
hierop terug te keren, om hen de nodige 
training aan te bieden en om hun 
promotiekansen te verbeteren;

Or. nl

Amendement 39
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 
arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 
keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden, opdat hun 
potentieel niet verloren gaat;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 
arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 
keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden, opdat zij zich 
actief op de arbeidsmarkt kunnen 
inzetten;

Or. de

Amendement 40
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen helpen om op de arbeidsmarkt te 
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arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 
keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden, opdat hun 
potentieel niet verloren gaat;

blijven of hierop terug te keren in het kader 
van het Europees Jaar voor actief ouder 
worden, opdat hun potentieel niet verloren 
gaat;

Or. en

Amendement 41
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 
arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 
keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden, opdat hun 
potentieel niet verloren gaat;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 
arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 
keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden, opdat hun 
potentieel niet verloren gaat en hun 
rechten worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 42
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 
arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 
keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden, opdat hun 
potentieel niet verloren gaat;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voorwaarden te creëren die oudere 
vrouwen aanmoedigen om op de 
arbeidsmarkt te blijven of hierop terug te 
keren in het kader van het Europees Jaar 
voor actief ouder worden en solidariteit 
tussen de generaties, opdat hun potentieel 
niet verloren gaat;

Or. en
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Amendement 43
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een studie uit te voeren om vast 
te stellen hoe vrouwen en mannen hun 
tijd besteden en de weg vrij te maken voor 
een rigoureuze verandering in de manier 
waarop de opvoeding van kinderen en 
huishoudelijke taken geregeld zijn, onder 
meer door aanpassingen in werktijden en 
zorgfaciliteiten; 

Or. fr

Amendement 44
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor een allesomvattende, 
multidimensionale, gendersensitieve 
aanpak van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te kiezen om te 
zorgen voor werkgelegenheid en sociale 
insluiting van oudere vrouwen;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor een allesomvattende, 
multidimensionale, gendersensitieve en 
leeftijdvriendelijke aanpak van het sociaal 
en werkgelegenheidsbeleid te kiezen om te 
zorgen werkgelegenheid en sociale 
insluiting van vrouwen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ook de 
situatie van de generatie van oudere 
vrouwen die nu reeds in armoede leven 
grondig te evalueren en spoedig passende 
en doeltreffende maatregelen te treffen 
om deze vrouwen uit de armoede te halen;

Or. nl
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Amendement 45
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voor een allesomvattende, 
multidimensionale, gendersensitieve 
aanpak van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te kiezen om te 
zorgen voor werkgelegenheid en sociale 
insluiting van oudere vrouwen;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om onverwijld voor een allesomvattende, 
multidimensionale, gendersensitieve 
aanpak van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te kiezen om 
werkgelegenheid en sociale insluiting van 
oudere vrouwen te waarborgen;

Or. de

Amendement 46
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er bij de lidstaten op aan de 
meervoudige discriminatie van vrouwen 
bij het zoeken naar werk op passende 
wijze aan te pakken;

Or. en

Amendement 47
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 
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relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te 
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen en het percentage afhankelijke 
oudere mensen;

relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te 
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen, over het percentage afhankelijke 
oudere mensen, en over 
ouderenmishandeling;

Or. en

Amendement 48
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 
relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te 
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen en het percentage afhankelijke 
oudere mensen;

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 
relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te 
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen en het percentage afhankelijke 
oudere mensen; daarbij dient alle in de 
lidstaten bestaande wetgeving op het 
gebied van de gegevensbescherming van 
toepassing te zijn;

Or. en

Amendement 49
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 
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relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te 
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen en het percentage afhankelijke 
oudere mensen;

relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te 
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen, waaronder migrantenvrouwen
en vrouwen met een beperking, en het 
percentage afhankelijke oudere mensen;

Or. en

Amendement 50
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 
relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen en het percentage afhankelijke 
oudere mensen;

7. verzoekt de Commissie om de 
verzameling en analyse van nauwkeurige, 
relevante en vergelijkbare Europese 
gender- en leeftijdsspecifieke data verder te 
ontwikkelen en te verbeteren, in het 
bijzonder over de arbeidsparticipatie en het 
werkloosheidspercentage van oudere 
vrouwen, over de (informele) participatie 
van oudere vrouwen in de (onbetaalde) 
zorg voor het gezin en de familie, en over
het percentage afhankelijke oudere 
mensen;

Or. nl

Amendement 51
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het feit dat de lidstaten 
reeds erkend hebben dat patronen en 

8. is verheugd over het feit dat de lidstaten 
reeds erkend hebben dat patronen en 
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oorzaken van genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt nauw verband houden met de 
fase van de levenscyclus, en benadrukt dat 
derhalve een levenscyclusaanpak van 
arbeid gestimuleerd dient te worden; dringt 
er echter bij de lidstaten op aan, teneinde 
de uitdagingen van de levenscyclus 
adequaat aan te pakken, in hun actieve 
arbeidsmarktbeleid de nadelige positie van 
jonge en oudere vrouwen met die van 
mannen in dezelfde leeftijdsgroepen te 
vergelijken en niet alleen te kijken naar de 
positie van volwassen vrouwen en mannen;

oorzaken van genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt nauw verband houden met de 
fase van de levenscyclus, en benadrukt dat 
derhalve een levenscyclusaanpak van 
arbeid gestimuleerd dient te worden; dringt 
er echter bij de lidstaten op aan, teneinde 
de uitdagingen van de levenscyclus 
adequaat aan te pakken, in hun actieve 
arbeidsmarktbeleid de nadelige positie van 
jonge en oudere vrouwen ten opzichte van 
mannen in dezelfde leeftijdsgroepen met 
gerichte maatregelen aan te pakken en
hun arbeidsmarktbeleid niet alleen te
richten op volwassen vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 52
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het feit dat de lidstaten 
reeds erkend hebben dat patronen en 
oorzaken van genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt nauw verband houden met de 
fase van de levenscyclus, en benadrukt dat 
derhalve een levenscyclusaanpak van 
arbeid gestimuleerd dient te worden; dringt 
er echter bij de lidstaten op aan, teneinde 
de uitdagingen van de levenscyclus 
adequaat aan te pakken, in hun actieve 
arbeidsmarktbeleid de nadelige positie van 
jonge en oudere vrouwen met die van 
mannen in dezelfde leeftijdsgroepen te 
vergelijken en niet alleen te kijken naar de 
positie van volwassen vrouwen en mannen;

8. is verheugd over het feit dat de lidstaten 
reeds erkend hebben dat patronen en 
oorzaken van genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt nauw verband houden met de 
fase van de levenscyclus, en benadrukt dat 
derhalve een levenscyclusaanpak van 
arbeid gestimuleerd dient te worden; dringt 
er echter bij de lidstaten op aan, teneinde 
de uitdagingen van de levenscyclus 
adequaat aan te pakken, in hun actieve 
arbeidsmarktbeleid de nadelige positie van 
jonge en oudere vrouwen met kinderen
met die van mannen in dezelfde 
leeftijdsgroepen te vergelijken en niet 
alleen te kijken naar de positie van 
volwassen vrouwen en mannen; dringt er 
bij de lidstaten op aan om onderzoek te 
doen naar de inkomensverschillen tussen 
vrouwen met kinderen en vrouwen zonder 
kinderen, en passende compenserende 
maatregelen te nemen, dan wel 
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maatregelen ter verbetering van de 
situatie van vrouwen met kinderen;

Or. de

Amendement 53
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het feit dat de lidstaten 
reeds erkend hebben dat patronen en 
oorzaken van genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt nauw verband houden met de 
fase van de levenscyclus, en benadrukt dat 
derhalve een levenscyclusaanpak van 
arbeid gestimuleerd dient te worden; dringt 
er echter bij de lidstaten op aan, teneinde 
de uitdagingen van de levenscyclus 
adequaat aan te pakken, in hun actieve 
arbeidsmarktbeleid de nadelige positie van 
jonge en oudere vrouwen met die van 
mannen in dezelfde leeftijdsgroepen te 
vergelijken en niet alleen te kijken naar de 
positie van volwassen vrouwen en mannen;

8. is verheugd over het feit dat de lidstaten 
reeds erkend hebben dat patronen en 
oorzaken van genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt nauw verband houden met de 
fase van de levenscyclus, en benadrukt dat 
derhalve een levenscyclusaanpak van 
arbeid gestimuleerd dient te worden; dringt 
er echter bij de lidstaten op aan, teneinde 
de uitdagingen van de levenscyclus 
adequaat aan te pakken, in hun actieve 
arbeidsmarktbeleid de nadelige positie van 
jonge en oudere vrouwen met die van 
mannen in dezelfde leeftijdsgroepen te 
vergelijken en niet alleen te kijken naar de 
positie van volwassen vrouwen en mannen;
dringt er bij de lidstaten op aan, gezien de 
noodzaak tot het terugwinnen van het 
terrein dat vrouwen door discriminatie 
verloren hebben, als algemene regel te 
hanteren dat overheidsbeleid ten voordele 
van vrouwen moet zijn;

Or. fr

Amendement 54
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten hun beste 
praktijken op het gebied van de 
verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van oudere 
vrouwen uit te wisselen, teneinde voor 
deze categorie een duurzame en gezonde 
werkomgeving te creëren;

Or. en

Amendement 55
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan om oudere 
vrouwen bij processen inzake een leven 
lang leren te betrekken en flexibele 
herscholingsprogramma's die geschikt zijn 
voor oudere vrouwen, verder te 
ontwikkelen en te ondersteunen door hun 
speciale behoeften en capaciteiten in 
aanmerking te nemen teneinde hun 
inzetbaarheid te vergroten;

9. moedigt de lidstaten aan om oudere 
vrouwen bij processen inzake een leven 
lang leren te betrekken en flexibele 
herscholingsprogramma's die geschikt zijn 
voor oudere vrouwen verder te 
ontwikkelen en te ondersteunen door hun 
speciale behoeften en capaciteiten in 
aanmerking te nemen, teneinde hun 
inzetbaarheid te vergroten en hen te 
helpen een onafhankelijk en actief leven 
te leiden en hun ervaringen en kennis aan 
jongere generaties door te geven;

Or. en

Amendement 56
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het van cruciaal 
belang is dat de nadelen die vrouwen op de 
arbeidsmarkt ondervinden - in het 
bijzonder nadelen die voortkomen uit
zorgverantwoordelijkheden - niet ten koste
van hun pensioenrechten gaan;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de nadelen die 
vrouwen op de arbeidsmarkt ondervinden –
in het bijzonder nadelen die voortkomen 
uit zorgverantwoordelijkheden – niet ten 
kosten van hun pensioenrechten gaan, 
noch van andere sociale 
zekerheidsrechten;

Or. nl

Amendement 57
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan in hun 
socialezekerheidsstelsels een regeling op 
te nemen die het mogelijk maakt dat de 
pensioenbijdragen uit perioden van 
werkzaamheden in loondienst en 
werkzaamheden anders dan in loondienst 
en pensioenbijdragen van verschillende 
banen bij elkaar kunnen worden opgeteld;

Or. it

Amendement 58
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan aanvullende pensioenen 
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te stimuleren, omdat die met name voor 
vrouwen bij loopbaanonderbrekingen 
kunnen fungeren als inkomensbron en als 
bescherming tegen armoede;

Or. it

Amendement 59
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om doelmatige maatregelen te nemen om
het beginsel van gelijk loon voor gelijke 
arbeid te bevorderen, hetgeen ook kan 
bijdragen tot het dichten van de 
pensioenkloof, en om het hogere risico op 
armoede van – voornamelijk oudere -
vrouwen te verminderen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om onverwijld concrete maatregelen ter 
bevordering van het beginsel van gelijk 
loon voor gelijke arbeid te nemen, om de 
pensioenkloof te dichten en het hogere 
risico op armoede van - voornamelijk 
oudere - vrouwen te verminderen of op 
termijn volledig af te wenden;

Or. de

Amendement 60
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om doelmatige maatregelen te nemen om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijke 
arbeid te bevorderen, hetgeen ook kan 
bijdragen tot het dichten van de 
pensioenkloof, en om het hogere risico op 
armoede van – voornamelijk oudere -
vrouwen te verminderen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om spoedig doeltreffende maatregelen te 
nemen om het beginsel van gelijk loon
voor gelijke arbeid te verwezenlijken, 
hetgeen ook kan bijdragen tot het dichten 
van de pensioenkloof, en om het hogere 
risico op armoede van – voornamelijk 
oudere – vrouwen te verminderen;

Or. nl
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Amendement 61
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om doelmatige maatregelen te nemen om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijke 
arbeid te bevorderen, hetgeen ook kan 
bijdragen tot het dichten van de 
pensioenkloof, en om het hogere risico op 
armoede van – voornamelijk oudere -
vrouwen te verminderen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om doelmatige maatregelen te nemen om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijke 
arbeid te bevorderen om de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen weg te nemen, hetgeen ook kan 
bijdragen tot het dichten van de 
pensioenkloof, en om het hogere risico op 
armoede van – voornamelijk oudere -
vrouwen te verminderen;

Or. it

Amendement 62
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om doelmatige maatregelen te nemen om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijke 
arbeid te bevorderen, hetgeen ook kan 
bijdragen tot het dichten van de 
pensioenkloof, en om het hogere risico op 
armoede van – voornamelijk oudere -
vrouwen te verminderen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om doelmatige maatregelen te nemen om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijke 
arbeid te bevorderen (zoals een systeem 
voor verplichte functiewaardering en een 
actieplan voor gelijke behandeling op de 
werkplek), hetgeen ook kan bijdragen tot 
het dichten van de pensioenkloof, en om 
het hogere risico op armoede van –
voornamelijk oudere - vrouwen te 
verminderen;

Or. en



PE467.034v01-00 34/49 AM\869591NL.doc

NL

Amendement 63
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om passende beleidsmaatregelen vast te 
stellen om het beroeps-, gezins- en 
privéleven met elkaar te verenigen en om 
het vergrijzingsaspect op alle relevante 
beleidsterreinen te integreren;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om passende beleidsmaatregelen te 
implementeren om het beroeps-, gezins- en 
privéleven met elkaar te verenigen en om 
het vergrijzingsaspect door middel van 
leeftijdsmainstreaming, rekening houdend 
met de levensloopcyclus op alle relevante 
beleidsterreinen te integreren;

Or. nl

Amendement 64
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om passende beleidsmaatregelen vast te 
stellen om het beroeps-, gezins- en 
privéleven met elkaar te verenigen en om 
het vergrijzingsaspect op alle relevante 
beleidsterreinen te integreren;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om passende beleidsmaatregelen vast te 
stellen om het beroeps-, gezins- en 
privéleven met elkaar te verenigen, onder 
meer in het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de 
Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na bevalling en tijdens de lactatie, zoals 
aangenomen door het Parlement in zijn 
wetgevingsresolutie van 20 oktober 20101,
en om het vergrijzingsaspect op alle 
relevante beleidsterreinen te integreren;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0373.
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Or. en

Amendement 65
Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om passende beleidsmaatregelen vast te 
stellen om het beroeps-, gezins- en 
privéleven met elkaar te verenigen en om 
het vergrijzingsaspect op alle relevante 
beleidsterreinen te integreren;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om passende beleidsmaatregelen vast te 
stellen om het beroeps-, gezins- en 
privéleven met elkaar te verenigen en om 
het vergrijzingsaspect op alle relevante 
beleidsterreinen te integreren; verzoekt het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
in Vilnius de daartoe noodzakelijke 
effectstudies en onderzoeken uit te 
voeren;

Or. it

Amendement 66
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de bestaande EU-instrumenten en -
programma's volledig te benutten, inclusief 
het Europees Sociaal Fonds, om de 
deelname van oudere vrouwen aan de 
arbeidsmarkt te vergroten;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de bestaande EU-instrumenten en 
-programma's volledig te benutten, 
inclusief het Europees Sociaal Fonds en 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, om de deelname van oudere 
vrouwen aan de arbeidsmarkt te vergroten;

Or. es
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Amendement 67
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de bestaande EU-instrumenten en -
programma's volledig te benutten, inclusief 
het Europees Sociaal Fonds, om de 
deelname van oudere vrouwen aan de 
arbeidsmarkt te vergroten;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de bestaande EU-instrumenten en -
programma's efficiënt te benutten, inclusief 
het Europees Sociaal Fonds, om de 
deelname van oudere vrouwen aan de 
arbeidsmarkt te vergroten;

Or. de

Amendement 68
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de bestaande EU-instrumenten en -
programma's volledig te benutten, inclusief 
het Europees Sociaal Fonds, om de 
deelname van oudere vrouwen aan de 
arbeidsmarkt te vergroten;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de bestaande EU-instrumenten en -
programma's te benutten, inclusief het 
Europees Sociaal Fonds, om de deelname 
van oudere vrouwen aan de arbeidsmarkt te 
vergroten en om de discriminatie van 
oudere vrouwen op alle terreinen te 
bestrijden;

Or. nl

Amendement 69
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de lidstaten om de actieve 14. vraagt de lidstaten om de actieve 
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participatie van oudere vrouwen in het 
bedrijfsleven aan te moedigen door 
vrouwen die nieuwe bedrijven starten, aan 
te moedigen en te ondersteunen;

participatie van oudere vrouwen in het 
bedrijfsleven aan te moedigen door 
vrouwen die nieuwe bedrijven starten, aan 
te moedigen en te ondersteunen en de 
toegang tot financiering voor vrouwen te 
vergemakkelijken, met name door middel 
van microfinanciering;

Or. es

Amendement 70
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de lidstaten om de actieve 
participatie van oudere vrouwen in het 
bedrijfsleven aan te moedigen door 
vrouwen die nieuwe bedrijven starten, aan 
te moedigen en te ondersteunen;

14. vraagt de lidstaten om de actieve 
participatie van oudere vrouwen in het 
bedrijfsleven aan te moedigen door 
vrouwen die nieuwe bedrijven starten aan 
te moedigen en te ondersteunen, alsmede 
een evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in economische 
besluitvormingsorganen, waaronder in 
raden van bestuur, te bevorderen;

Or. en

Amendement 71
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten om 
ondernemingen aan te moedigen om 
’senior planning’ in hun beleid op te 
nemen en om te overwegen op de werkplek 
een ’leeftijdsvriendelijk’ beleid toe te 
passen;

15. verzoekt de lidstaten om 
ondernemingen aan te moedigen om de 
principes en tools van age-management in 
hun beleid, in het bijzonder in hun 
personeelsbeleid, op te nemen, om op de 
werkplek een ‘leeftijdsvriendelijk en 
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gendersensitief’ beleid toe te passen, om 
meer erkenning en respect op te brengen 
voor de opgebouwde kennis en ervaring 
van hun oudere (vrouwelijke)
werknemers, en om een betrouwbaar en 
transparant informatiebeleid te 
ontwikkelen waarbij oudere werknemers 
de mogelijkheid wordt geboden om zich 
met kennis van zaken voor te bereiden op 
de pensionering; verzoekt verder de 
Commissie en de lidstaten om de 
sanctioneringsprocedures te verbeteren 
ten overstaan van werkgevers die oudere 
(vrouwelijke) werknemers discrimineren;

Or. nl

Amendement 72
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten om 
ondernemingen aan te moedigen om 'senior 
planning' in hun beleid op te nemen en om 
te overwegen op de werkplek een 
'leeftijdsvriendelijk' beleid toe te passen;

15. verzoekt de lidstaten om 
ondernemingen aan te moedigen om 'senior 
planning' in hun beleid op te nemen en om 
te overwegen op de werkplek een 
'leeftijdsvriendelijk' beleid toe te passen;
dringt erop aan dit beleid ook in het kader 
van de "Small Business Act" toe te 
passen;

Or. en

Amendement 73
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
meer inspanningen te verrichten om te 
voorzien in de behoeften van gezinnen die 
de zorg voor hulpbehoevenden op zich 
moeten nemen; verzoekt de Commissie 
haar steun aan de ontwikkeling van 
zorgstructuren door benutting van de 
structuurfondsen voort te zetten;

Or. en

Amendement 74
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten om de verlening 
van kwaliteitszorg te vergemakkelijken,
onder andere thuiszorg voor ouderen, om 
de waardering voor de waarde van het 
werk van professionele zorgverleners te 
vergroten en om gezinnen die voor oudere 
en afhankelijke mensen zorgen te 
ondersteunen;

16. verzoekt de lidstaten om de verlening 
van kwaliteitszorg (van onder andere 
thuiszorg voor ouderen) te 
vergemakkelijken, om de toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van dergelijke 
kwaliteitszorg te waarborgen, om de
waardering voor de waarde van het werk 
van professionele zorgverleners te 
vergroten, om gezinnen die voor oudere en 
afhankelijke mensen zorgen te 
ondersteunen door hen onder meer 
financieel te compenseren voor hun 
bijdragen en door hen te begeleiden en op 
te leiden om kwaliteitsvolle informele zorg 
te kunnen bieden;

Or. nl

Amendement 75
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten om de verlening 
van kwaliteitszorg te vergemakkelijken, 
onder andere thuiszorg voor ouderen, om 
de waardering voor de waarde van het 
werk van professionele zorgverleners te 
vergroten en om gezinnen die voor oudere 
en afhankelijke mensen zorgen te 
ondersteunen;

16. verzoekt de lidstaten om de verlening 
van kwaliteitszorg te bevorderen, onder 
andere thuiszorg voor ouderen, om de 
waardering voor de waarde van het werk 
van professionele zorgverleners te 
vergroten en om gezinnen die voor oudere 
en afhankelijke mensen zorgen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 76
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de noodzaak om voldoende 
kwalitatief hoogstaande 
zorgvoorzieningen te creëren voor 
kinderen, ouderen en andere afhankelijke 
personen, die tegen betaalbare prijzen 
worden aangeboden en die te combineren 
zijn met een voltijds baan, om te 
waarborgen dat vrouwen hun carrière 
niet hoeven te onderbreken, beëindigen of 
hoeven op te geven om te zorgen voor 
personen die van hen afhankelijk zijn;  

Or. es

Amendement 77
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. wijst erop dat deze zorgfaciliteiten 
voor kinderen en afhankelijke personen 
een belangrijke bron van 
werkgelegenheid kunnen zijn voor oudere 
vrouwen, die op dit moment tot de 
groepen met de laagste arbeidsparticipatie 
behoren;

Or. es

Amendement 78
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt de lidstaten aan om de 
mogelijkheid van ouderschapsverlof voor 
grootouders te vergroten ten einde de zorg 
voor afhankelijke personen te erkennen, 
en om aan zorgverleners diensten, 
opleiding en begeleiding te bieden;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt de lidstaten aan om de 
mogelijkheid van ouderschapsverlof voor 
grootouders te vergroten ten einde de zorg 
voor afhankelijke personen te erkennen, en 
om aan zorgverleners diensten, opleiding 
en begeleiding te bieden;

18. moedigt de lidstaten aan om het 
opnemen van ouderschapsverlof ook voor 
grootouders mogelijk te maken, de zorg 
voor afhankelijke personen te erkennen, de 
invoering van zorgverlof te overwegen en 
om aan zorgverleners diensten, opleiding 
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en begeleiding te bieden;

Or. en

Amendement 80
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt de lidstaten aan om de
mogelijkheid van ouderschapsverlof voor 
grootouders te vergroten ten einde de zorg 
voor afhankelijke personen te erkennen, en 
om aan zorgverleners diensten, opleiding 
en begeleiding te bieden;

18. moedigt de lidstaten aan om het
opnemen van ouderschapsverlof ook voor 
grootouders mogelijk te maken, alsmede 
voor kinderen die de zorg voor hun ouders 
op zich nemen, om de zorg voor 
afhankelijke personen te erkennen, en om 
aan zorgverleners diensten, opleiding en 
begeleiding te bieden;

Or. en

Amendement 81
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat vrouwen die hun 
pensioenleeftijd naderen vaak ook 
grootouder zijn; is echter van mening dat 
vrouwen in deze leeftijdscategorie niet 
uitsluitend beschouwd moeten worden als 
zorgverleners; verzoekt de lidstaten 
daarom na te denken over mogelijkheden 
voor kinderopvang die grootouders in de 
gelegenheid stellen, indien zij dat willen, 
ook andere activiteiten te ondernemen;

Or. en
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Amendement 82
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gendergevoelige pensioenstelsels 
te ontwikkelen, door rekening te houden
met het feit dat oudere vrouwen meer 
risico lopen om arm te worden en vaker 
hun loopbaan onderbreken vanwege 
zorgverplichtingen, teneinde te 
voorkomen dat zij opnieuw in een situatie 
van afhankelijkheid terechtkomen;

Or. en

Amendement 83
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt de lidstaten aan om de 
maatschappelijke betrokkenheid en 
projecten voor oudere mensen waarbij 
meerdere generaties betrokken zijn, te 
stimuleren door initiatieven en regelingen 
te financieren;

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de lidstaten na te denken over
het invoeren van nieuwe vormen van 
wonen in gemeenschappen en 
samenwonen van meerdere generaties als 
een manier om het isolement van oudere 
vrouwen te doorbreken en om een gunstige 
omgeving voor de solidariteit tussen de 
generaties te creëren;

21. verzoekt de lidstaten na te denken over
verschillende huisvestingsmogelijkheden 
en ondersteuning door 
vrijwilligersgroepen of maatschappelijke 
organisaties als een manier om het 
isolement van oudere vrouwen te 
doorbreken en om een gunstige omgeving 
voor de solidariteit tussen de generaties te 
creëren;

Or. en

Amendement 85
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van mening dat oudere vrouwen 
waardig moeten kunnen beslissen hoe zij 
willen leven, of zij nu kiezen voor 
zelfstandig wonen of voor wonen in een 
gezamenlijke woonvorm;

Or. en

Amendement 86
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het genderaspect van gezondheid als 
een essentieel onderdeel van het EU-
gezondheidsbeleid te erkennen en verzoekt 
derhalve de Commissie en de lidstaten om 

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het genderaspect van gezondheid als 
een essentieel onderdeel van het EU-
gezondheidsbeleid te erkennen en verzoekt 
derhalve de Commissie en de lidstaten om 
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hun inspanningen te intensiveren met het 
oog op de opneming van een strategie
inzake gendermainstreaming in het 
Europees en nationaal gezondheidsbeleid;

hun inspanningen te intensiveren met het 
oog op de opneming van een
gecombineerde strategie van
gendermainstreaming en specifieke 
gendergerelateerde maatregelen in het 
Europees en nationaal gezondheidsbeleid;

Or. en

Amendement 87
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het genderaspect van gezondheid als 
een essentieel onderdeel van het EU-
gezondheidsbeleid te erkennen en verzoekt 
derhalve de Commissie en de lidstaten om 
hun inspanningen te intensiveren met het 
oog op de opneming van een strategie 
inzake gendermainstreaming in het 
Europees en nationaal gezondheidsbeleid;

22. Verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om het genderaspect van gezondheid als 
een essentieel onderdeel van het EU-
gezondheidsbeleid te erkennen en verzoekt 
derhalve de Commissie en de lidstaten om 
hun inspanningen te intensiveren met het 
oog op de opneming van een strategie 
inzake gendermainstreaming evenals 
leeftijdsmainstreaming in het Europees en 
nationaal gezondheidsbeleid;

Or. nl

Amendement 88
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de lidstaten onderzoek te 
doen naar gendergerelateerde ziekten en 
hun oorzaken, alsmede naar mogelijke 
preventie en behandeling van deze 
ziekten;
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Or. en

Amendement 89
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. erkent de essentiële rol van 
bevolkingsonderzoek en preventieve 
behandeling in de gezondheidszorg en 
spoort de Commissie aan om de open 
coördinatiemethode te gebruiken om te 
zorgen voor gedachtewisselingen, om de 
harmonisatie van onderzoek in de EU te 
bevorderen, de beste praktijken af te 
bakenen en richtsnoeren vast te stellen;

23. Erkent de essentiële rol van 
bevolkingsonderzoek en preventieve 
behandeling en spoort de Commissie aan 
om de open coördinatiemethode te 
gebruiken om te zorgen voor 
gedachtenwisselingen, om de harmonisatie 
van onderzoek in de EU te bevorderen, de 
beste praktijken af te bakenen en 
richtsnoeren vast te stellen; spoort de 
Commissie en de lidstaten verder aan om 
ook het belang van gender- en 
leeftijdssensitieve curatieve en palliatieve 
gezondheidszorg te erkennen en 
hieromtrent wetenschappelijk onderzoek 
te bevorderen teneinde de medische 
behandelingen in de curatieve en 
palliatieve zorg beter af te stemmen op de 
noden, behoeften en wensen van oudere 
vrouwen te verbeteren;

Or. nl

Amendement 90
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. erkent dat gezondheid onder de 
bevoegdheid van de lidstaten valt, en niet 
onder die van de Europese Unie; spoort 
de lidstaten daarom aan om bij het 
bepalen van hun beleid rekening te 
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houden met de gezondheid van vrouwen 
die de pensioengerechtigde leeftijd 
naderen;

Or. en

Amendement 91
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht de inspanningen toe van enkele 
lidstaten die gratis toegang verlenen tot de 
preventie van gendergerelateerde ziekten 
en spoort de lidstaten die dit nog niet 
hebben gedaan, ertoe aan om de 
preventieve gezondheidszorg voor oudere 
vrouwen uit te breiden door bijvoorbeeld te 
zorgen voor toegankelijke en regelmatige 
mammografieën, en om mensen bewust te 
maken van het belang van 
bevolkingsonderzoek;

24. juicht de inspanningen toe van enkele 
lidstaten die gratis toegang verlenen tot de 
preventie van gendergerelateerde ziekten 
en spoort de lidstaten die dit nog niet 
hebben gedaan, ertoe aan om de 
preventieve gezondheidszorg voor oudere 
vrouwen uit te breiden door bijvoorbeeld te 
zorgen voor toegankelijke en regelmatige 
mammografieën, om leeftijdsgrenzen voor 
de toegang tot gezondheidszorg - zoals 
bijvoorbeeld borstkankerscreening - af te 
schaffen, en om mensen bewust te maken 
van het belang van bevolkingsonderzoek;

Or. en

Amendement 92
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht de inspanningen toe van enkele 
lidstaten die gratis toegang verlenen tot de 
preventie van gendergerelateerde ziekten 
en spoort de lidstaten die dit nog niet 
hebben gedaan, ertoe aan om de 
preventieve gezondheidszorg voor oudere 

24. juicht de inspanningen toe van enkele 
lidstaten die gratis toegang verlenen tot de 
preventie van gendergerelateerde ziekten 
en spoort de lidstaten die dit nog niet 
hebben gedaan, ertoe aan om de
preventieve gezondheidszorg voor oudere 
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vrouwen uit te breiden door bijvoorbeeld te 
zorgen voor toegankelijke en regelmatige 
mammografieën, en om mensen bewust te 
maken van het belang van 
bevolkingsonderzoek;

vrouwen uit te breiden door bijvoorbeeld te 
zorgen voor gratis regelmatige 
mammografieën en PAP-tests, en om 
mensen bewust te maken van het belang 
van bevolkingsonderzoek;

Or. de

Amendement 93
Edit Bauer, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. moedigt de lidstaten aan hun 
inspanningen verder op te voeren om in 
het gezondheidsbeleid een strategie voor 
gendermainstreaming in te voeren en om 
te zorgen voor gelijke toegang tot 
betaalbare gezondheidszorg en langdurige 
zorg voor vrouwen en mannen, vooral 
ouderen, en voor degenen die in meer dan 
één opzicht benadeeld zijn;

Or. en

Amendement 94
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle vormen van geweld jegens oudere 
vrouwen tegen te gaan, met speciale 
aandacht voor hun kwetsbare situatie, om
volledige uitoefening van de 
mensenrechten te waarborgen en de 
gendergelijkheid te verwezenlijken door
volledig gebruik te maken van het 

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle vormen van geweld jegens oudere 
vrouwen tegen te gaan, te erkennen dat dit 
probleem wordt onderschat, 
maatschappelijke stereotypes te bestrijden 
en dienstverleners in staat te stellen 
rekening te houden met de bijzondere 
behoeften van oudere slachtoffers van 
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DAPHNE-programma; geweld, teneinde volledige uitoefening van 
de mensenrechten te waarborgen en de 
gendergelijkheid te verwezenlijken, en
volledig gebruik te maken van het 
DAPHNE-programma;

Or. en


