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4.5.2016 A8-0076/1 

Amendement  1 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat uit de beschikbare 

gegevens blijkt dat onbetaald of slecht 

betaald verlof om gezinsredenen leidt tot 

geringe participatiepercentages en dat 

vaders slechts in geringe mate gebruik 

maken van hun recht op ouderschapsverlof; 

overwegende dat volledig of deels niet-

overdraagbaar en behoorlijk betaald 

ouderschapsverlof op een evenwichtigere 

manier door beide ouders wordt benut en 

helpt om discriminatie tegen vrouwen op 

de arbeidsmarkt te verminderen; 

D. overwegende dat uit de beschikbare 

gegevens blijkt dat onbetaald of slecht 

betaald verlof om gezinsredenen leidt tot 

geringe participatiepercentages en dat 

vaders slechts in geringe mate gebruik 

maken van hun recht op ouderschapsverlof; 

overwegende dat volledig of deels niet-

overdraagbaar en behoorlijk betaald 

ouderschapsverlof op een evenwichtigere 

manier door beide ouders wordt benut en 

helpt om discriminatie tegen vrouwen op 

de arbeidsmarkt te verminderen; 

overwegende dat het introduceren van het 

element overdraagbaarheid een breuk met 

het beginsel van de individualiteit van de 

sociale rechten betekent; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/2 

Amendement  2 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat de Europese Unie in 

haar geheel voor ernstige demografische 

uitdagingen staat gezien de dalende 

geboortecijfers in de meeste lidstaten, en 

overwegende dat een rechtvaardig 

gezinsbeleid voor mannen en vrouwen de 

kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt 

zou moeten verbeteren, het evenwicht 

tussen beroeps- en gezinsleven zou 

moeten verbeteren, genderkloven zou 

moeten verminderen met betrekking tot 

beloning, pensioenen en de inkomsten 

gedurende het hele leven, en een positief 

effect zou moeten hebben op de 

demografische ontwikkelingen; 

H. overwegende dat de Europese Unie in 

haar geheel voor een ernstige 

demografische uitdaging staat gezien de 

lage geboortecijfers in de meeste lidstaten, 

niet als gevolg van een door vrouwen en 

stellen gemaakte keuze over de vraag of 

zij wel of geen kinderen willen, maar als 

gevolg van een toenemende verslechtering 

in hun leef- en werkomstandigheden als 

direct gevolg van zogenoemd 

bezuinigingsbeleid, dat heeft geleid tot 

werkloosheid en onzekere arbeidssituaties 

alsook tot het ontbreken en schenden van 

moederschaps- en vaderschapsrechten op 

het werk, waardoor de kosten van 

essentiële goederen en diensten zijn 

gestegen, openbare diensten zijn 

verdwenen en de toegang tot faciliteiten 

voor kinderen moeilijker is gemaakt; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/3 

Amendement  3 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de Commissie, samen 

met de lidstaten, concrete maatregelen zou 

moeten nemen om een nieuw soort 

arbeidsorganisatie te stimuleren via 

flexibelere arbeidsmodellen die het 

mogelijk maken het recht op ouderschap 

daadwerkelijk uit te oefenen met behulp 

van instrumenten om privéleven en werk 

beter te combineren; overwegende dat deze 

maatregelen zouden kunnen helpen om 

discriminatie tegen vrouwen tegen te gaan 

en hun te helpen toe te treden tot, actief te 

blijven op of terug te keren naar de 

arbeidsmarkt zonder enige vorm van 

economische of sociale druk; 

J. overwegende dat de Commissie, samen 

met de lidstaten, concrete maatregelen zou 

moeten nemen om een arbeidsorganisatie 

te stimuleren die het met behulp van 

instrumenten om privéleven en werk beter 

te combineren, in combinatie met 

arbeidsregelgeving en collectieve 

arbeidsovereenkomsten, mogelijk maken 

het recht op ouderschap daadwerkelijk uit 

te oefenen ; overwegende dat deze 

maatregelen zouden kunnen helpen om 

discriminatie tegen vrouwen tegen te gaan 

en hun te helpen toe te treden tot, actief te 

blijven op of terug te keren naar de 

arbeidsmarkt zonder enige vorm van 

economische of sociale druk; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/4 

Amendement  4 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst erop dat er, meer dan tien jaar na 

de omzetting van de richtlijn door de 

lidstaten, nog steeds sprake is van 

verschillen tussen mannen en vrouwen bij 

het opnemen van ouderschapsverlof; wijst 

eveneens op de grote verschillen tussen de 

lidstaten wat betreft de maximale duur en 

de wettelijke status van ouderschapsverlof 

en de regelingen betreffende de betaling 

tijdens de verlofperiode; is van mening dat 

de kwestie van betaling tijdens het verlof 

van cruciaal belang is om te waarborgen 

dat ouders met een laag inkomen en 

alleenstaande ouders er evenveel gebruik 

van kunnen maken als andere ouders; is 

ingenomen met de verschillende regelingen 

om vaders aan te moedigen gebruik te 

maken van ouderschapsverlof; erkent de 

waarde van de EU als middel om de 

aandacht van de lidstaten te richten op de 

noodzaak om actie te ondernemen en om 

uitwisselingen te bewerkstelligen op het 

gebied van advies en bijstand voor die 

lidstaten die dat nodig hebben, met name 

op het gebied van 

socialezekerheidsrechten; is van mening 

dat de Commissie maatregelen moet 

voorstellen om vaders aan te moedigen 

meer ouderschapsverlof te nemen en dat de 

lidstaten het effectiever delen van de beste 

9. wijst erop dat er, meer dan tien jaar na 

de omzetting van de richtlijn door de 

lidstaten, nog steeds sprake is van 

verschillen tussen mannen en vrouwen bij 

het opnemen van ouderschapsverlof; wijst 

erop dat dit niet los kan worden gezien 

van het gegeven dat de ongelijkheid 

tussen vrouwen en mannen op het gebied 

van de arbeidsvoorwaarden niet alleen 

niet is weggewerkt, maar de afgelopen 

jaren zelfs groter is geworden, waardoor 

het, in combinatie met het feit dat het 

ouderschapsverlof niet op 100% van het 

referentiesalaris wordt betaald, voor de 

overgrote meerderheid van de stellen 

financieel duurder is wanneer de partner 

met het hoogste inkomen 

ouderschapsverlof neemt; wijst eveneens 

op de grote verschillen tussen de lidstaten 

wat betreft de maximale duur en de 

wettelijke status van ouderschapsverlof en 

de regelingen betreffende de betaling 

tijdens de verlofperiode; is van mening dat 

de kwestie van betaling tijdens het verlof 

van cruciaal belang is om te waarborgen 

dat ouders met een laag inkomen en 

alleenstaande ouders er evenveel gebruik 

van kunnen maken als andere ouders, en 

dat ouderschapsverlof op 100% van het 

referentiesalaris wordt betaald; is 



 

AM\1094478NL.doc  PE582.596v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

praktijken op dit gebied moeten stimuleren; ingenomen met de verschillende regelingen 

die mogelijk zijn om vaders aan te 

moedigen gebruik te maken van 

ouderschapsverlof; erkent de waarde van 

de EU als middel om de aandacht van de 

lidstaten te richten op de noodzaak om 

actie te ondernemen en om uitwisselingen 

te bewerkstelligen op het gebied van advies 

en bijstand voor die lidstaten die dat nodig 

hebben, met name op het gebied van 

socialezekerheidsrechten; is van mening 

dat de Commissie maatregelen moet 

voorstellen om vaders aan te moedigen 

meer ouderschapsverlof te nemen en dat de 

lidstaten het effectiever delen van de beste 

praktijken op dit gebied moeten stimuleren; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/5 

Amendement  5 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. verzoekt de lidstaten om samen met de 

Commissie te waarborgen dat dat de 

rechten die voortvloeien uit het 

overheidsbeleid op gezinsgebied, zoals het 

ouderschapsverlof, gelijk zijn wat 

individuele rechten betreft en gelijkelijk 

toegankelijk zijn voor beide ouders, 

teneinde hen aan te sporen een beter 

evenwicht tussen gezins- en beroepsleven 

te bewerkstelligen in het belang van hun 

kinderen; benadrukt dat deze rechten zo 

veel mogelijk geïndividualiseerd moeten 

worden, teneinde het in de Europa 2020-

strategie vastgelegde 

arbeidsparticipatiepercentage van 75 % 

voor vrouwen en mannen te 

verwezenlijken en gendergelijkheid te 

bevorderen; is van mening dat ouders een 

bepaalde mate van flexibiliteit moeten 

krijgen bij het gebruik van 

ouderschapsverlof, en dat het in geen 

geval een belemmering mag vormen voor 

de verwezenlijking van het in de 

Europa 2020-strategie vastgelegde 

arbeidsparticipatiepercentage van 75 % 

voor vrouwen en mannen; is van mening 

dat het door de sociale partners 

goedgekeurde systeem een oplossing moet 

bevorderen waarbij een aanzienlijk deel 

van het verlof niet-overdraagbaar blijft; 

onderstreept dat beide ouders een gelijke 

11. verzoekt de lidstaten om samen met de 

Commissie te waarborgen dat dat de 

rechten die voortvloeien uit het 

overheidsbeleid op gezinsgebied, zoals het 

ouderschapsverlof, gelijk zijn wat 

individuele rechten betreft en gelijkelijk 

toegankelijk zijn voor beide ouders, 

teneinde hen aan te sporen een beter 

evenwicht tussen gezins- en beroepsleven 

te bewerkstelligen in het belang van hun 

kinderen; is van mening dat het door de 

sociale partners goedgekeurde systeem een 

oplossing moet bevorderen waarbij een 

deel van het verlof niet-overdraagbaar 

blijft, in concreto een verplichte 

minimumverlofperiode, voor de moeder, 

van zes weken na de bevalling, zoals 

voorgesteld door het Parlement op 20 

oktober 2010 in zijn standpunt in eerste 

lezing over het voorstel voor een richtlijn 

tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG; 

onderstreept dat beide ouders een gelijke 

behandeling moeten krijgen wat betreft de 

rechten op inkomsten en de duur van het 

ouderschapsverlof; 
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behandeling moeten krijgen wat betreft de 

rechten op inkomsten en de duur van het 

ouderschapsverlof; 

Or. en 



 

AM\1094478NL.doc  PE582.596v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.5.2016 A8-0076/6 

Amendement  6 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. neemt kennis van het feit dat de 

Commissie de ontwerprichtlijn betreffende 

moederschapsverlof heeft ingetrokken, en 

van het feit dat zij in het kader van het 

stappenplan getiteld "Nieuwe start om de 

uitdagingen van de combinatie werk en 

gezin bij werkende gezinnen aan te 

pakken" in deze fase niet voornemens is 

een eindverslag over de tenuitvoerlegging 

van de richtlijn betreffende 

ouderschapsverlof te publiceren; dringt er 

bij de Commissie op aan om, rekening 

houdend met het subsidiariteitsbeginsel, 

met een ambitieus voorstel te komen dat 
een beter evenwicht tussen gezins- en 

beroepsleven daadwerkelijk mogelijk 

maakt; 

18. neemt kennis van het feit dat de 

Commissie de ontwerprichtlijn betreffende 

moederschapsverlof heeft ingetrokken, en 

van het feit dat zij in het kader van het 

stappenplan getiteld "Nieuwe start om de 

uitdagingen van de combinatie werk en 

gezin bij werkende gezinnen aan te 

pakken" in deze fase niet voornemens is 

een eindverslag over de tenuitvoerlegging 

van de richtlijn betreffende 

ouderschapsverlof te publiceren; dringt er 

bij de Commissie op aan om, rekening 

houdend met het subsidiariteitsbeginsel, de 

bestaande richtlijnen te herschikken in 

één enkele Europese richtlijn die voorziet 

in een gelijk en niet-overdraagbaarrecht 

op ouderschapsverlof die een beter 

evenwicht tussen gezins- en beroepsleven 

daadwerkelijk mogelijk maakt; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/7 

Amendement  7 

João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. gelooft, gezien de overlappingen tussen 

verschillende soorten gezinsverloven, dat 

op EU-niveau met behulp van de sociale 

partners moet worden gezorgd voor 

samenhang tussen de verschillende teksten, 

teneinde gezinnen verlofmogelijkheden 

gedurende de hele levenscyclus te bieden 

met als doel een eerlijkere verdeling van de 

zorgverantwoordelijkheden te 

bewerkstelligen tussen vrouwen en 

mannen; dringt er bij de Commissie op aan 

hiertoe de herzieningsclausule in EU-

wetgeving inzake ouderschapsverlof in 

werking te stellen; meent dat behoefte is 

aan duidelijker geformuleerde wetgeving 

waarmee onduidelijkheden worden 

weggenomen, de naleving wordt verbeterd 

en werknemers worden beschermd; 

21. gelooft, gezien de overlappingen tussen 

verschillende soorten gezinsverloven, dat 

op EU-niveau met behulp van de sociale 

partners moet worden gezorgd voor 

samenhang tussen de verschillende teksten, 

teneinde gezinnen verlofmogelijkheden 

gedurende de hele levenscyclus te bieden 

met als doel een eerlijkere verdeling van de 

zorgverantwoordelijkheden te 

bewerkstelligen tussen vrouwen en 

mannen; dringt er bij de Commissie en de 

sociale partners op aan een 

wetgevingsinitiatief te presenteren dat 

erop gericht is het recht op 

moederschapsverlof en het recht op 

ouderschapsverlof beter op elkaar af te 

stemmen om rekening te houden met de 

dagdagelijkse situatie van vrouwen en 

mannen in de lidstaten, en hiertoe de 

herzieningsclausule in EU-wetgeving 

inzake ouderschapsverlof in werking te 

stellen; meent dat behoefte is aan 

duidelijker geformuleerde wetgeving 

waarmee onduidelijkheden worden 

weggenomen, de naleving wordt verbeterd 

en werknemers worden beschermd, met 

inbegrip van maatregelen die de 

toewijzing van vergoedingen voor 

ouderschapsverlof garanderen voor 
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honderd procent van het referentiesalaris, 

een specifieke vorm van 

moederschapsverlof in geval van te vroege 

geboorte zo lang de pasgeboren baby in 

het ziekenhuis moet blijven en 

gesubsidieerd verlof wanneer baby's 

worden geboren met aandoeningen die 

een verblijf in het ziekenhuis vereisen; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/8 

Amendement  8 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. wijst erop dat een betere coördinatie, 

samenhang en toegankelijkheid van de 

verlofstelsels in de lidstaten 

(moederschaps-, vaderschaps- en 

ouderschapsverlof) tot gevolg hebben dat 

er meer gebruik van wordt gemaakt en 

zorgen voor een hogere algemene 

efficiëntie; onderstreept dat een Europese 

richtlijn betreffende een 

vaderschapsverlof van minimaal twee 

weken in dit verband hoogst noodzakelijk 

en urgent is; 

26. wijst erop dat een betere coördinatie, 

samenhang en toegankelijkheid van de 

verlofstelsels in de lidstaten 

(moederschaps-, vaderschaps- en 

ouderschapsverlof) tot gevolg hebben dat 

er meer gebruik van wordt gemaakt en 

zorgen voor een hogere algemene 

efficiëntie; onderstreept dat niet-

overdraagbare ouderschapsverlofrechten 

van gelijke duur met volledige 

doorbetaling van het salaris moeten 

worden geïntroduceerd; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/9 

Amendement  9 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0076/2016 

Maria Arena 

Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof 

2015/2097(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. roept de lidstaten op het bewustzijn van 

de ouders te vergroten ten aanzien van de 

voordelen van deelname aan programma's 

over de opvoeding en zorg in de eerste 

kinderjaren voor zowel hun kinderen als 

henzelf; verzoekt de lidstaten de ontwerp- 

en geschiktheidscriteria voor kwalitatief 

hoogwaardige en inclusieve diensten op 

het gebied van opvoeding en zorg in de 

eerste kinderjaren aan te passen aan de 

steeds gevarieerdere werkpatronen, zodat 

ouders worden geholpen te voldoen aan 

hun werkverplichtingen of een baan 

kunnen zoeken, terwijl sterk de nadruk 

blijft liggen op de belangen van het kind; 

31. roept de lidstaten op het bewustzijn van 

de ouders te vergroten ten aanzien van de 

voordelen van deelname aan programma's 

over de opvoeding en zorg in de eerste 

kinderjaren voor zowel hun kinderen als 

henzelf; verzoekt de lidstaten de ontwerp- 

en geschiktheidscriteria voor kwalitatief 

hoogwaardige, publieke, gratis en 

universele diensten op het gebied van 

opvoeding en zorg in de eerste kinderjaren 

aan te passen aan de steeds gevarieerdere 

werkpatronen, zodat ouders worden 

geholpen te voldoen aan hun 

werkverplichtingen of een baan kunnen 

zoeken, terwijl sterk de nadruk blijft liggen 

op de belangen van het kind; 

Or. en 

 

 


