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Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 22

22. is van oordeel dat het besluit van veel vrouwen of echtparen het aantal kinderen te 
beperken of het krijgen van kinderen uit te stellen wellicht geen keuze is maar een 
voorkeur die hen is opgedrongen omdat zij zich voor het probleem gesteld zien om werk, 
privé- en gezinsleven met elkaar te verzoenen; is van oordeel dat niet alleen de ouders er 
belang bij hebben dat zij in staat zijn om zoveel kinderen te krijgen als ze zelf willen en 
wanneer ze dat willen, maar dat ook de maatschappij als geheel hiermee gediend is, 
gezien het dalende geboortecijfer in Europa op dit ogenblik; dringt er daarom op aan dat 
de lidstaten maatregelen nemen die de oprichting en instandhouding mogelijk maken en 
steunen van voor iedereen, onafhankelijk van inkomen betaalbare, hoogwaardige 
crèches en dagverblijven voor kinderen, ouderen, gehandicapten en andere afhankelijke 
personen; benadrukt dat dit essentieel is om een volledige en gelijke deelname van 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt mogelijk te maken, om vrouwen in staat te 
stellen hun werk af te stellen op hun levensritme en om bij te dragen tot de combinatie 
van leven en werken;

(Indien aangenomen worden de paragrafen 24 en 27 geschrapt.)

Or. en
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Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 33

33. verzoekt de lidstaten overeenkomstig de doelen die zijn bepaald door de Europese Raad 
van Barcelona in 2002, waarin werd verklaard dat de lidstaten uiterlijk in 2010 
kinderopvang moeten bieden aan tenminste 90% van de kinderen tussen de leeftijd van 3 
jaar en de schoolplichtige leeftijd en aan tenminste 33% van de kinderen onder de 3 jaar, 
vergelijkbare streefdoelen te stellen voor de zorg voor ouderen en mensen met een 
handicap;

Or. en
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Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 51 bis (nieuw)

51 bis. is van mening dat de lidstaten bedrijven moeten aanmoedigen het concept 
"thuiswerk" te ontwikkelen, in het kader waarvan innovatieve bedrijven mensen in 
dienst nemen die ervoor kiezen thuis te werken volgens een door henzelf bepaald 
tijdschema terwijl zij gezamenlijk elektronisch in verbinding staan met het 
moederbedrijf;

Or. en
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Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 57

57. wijst lidstaten en particuliere bedrijven erop dat het doelmatiger zou zijn het loonpeil te 
koppelen aan de ervaring van een werknemer dan aan zijn leeftijd; onderstreept het 
belang van flexibeler werkmogelijkheden in latere jaren, zoals deeltijdwerk, als een 
potentiële oplossing hiervoor;

Or. en


